Nem csak téli sport

Pincejárat muzsikával

Két úszónk az Eb-n

Készülődés az NB II-re

Várhatóan a gyerekek és a testnevelők
is örülni fognak a Duna-parti jégsátor
beüzemelésének. (2. oldal) 

Június első szombatján ismét sétákkal, kóstolókkal és zenés programokkal várják a pincészetek a vendégeket. (9. oldal) 

Két budafoki úszó, Zombori Gábor és Márton
Richárd is szerepel a hazai vizes Európa-bajnokságon. (12. oldal) 

Új edzői csapattal készülhet a BMTE labdarúgócsapata az első, augusztusi NB II-es bajnoki
mérkőzésre. (12. oldal) 
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Híradó
budafok-tétény 

Radics Gigi
árvákon segít
A kerületi énekesnő is
részt vesz a TV2
jótékonysági gáláján

(5. oldal) 
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Nyáron felújíthatják a Kossuth Lajos utcát
Először Budafok „főutcáját” korszerűsítheti a fővárosi önkormányzat, majd elkezdik a Tóth József utcai körforgalom építését
Kossuth Lajos utca felújítását a ter-

Ferenc polgármester már tavaly nyáron
levélben fordult Havasi Gábor fővárosi
képviselőhöz, a főpolgármester tanácsadójához, valamint Tóth Endre és Kerekes Gábor kerületi képviselőkhöz a
Kossuth Lajos utca felújítása kapcsán.
Mivel a döntéseket az ő pártjukhoz tartozók hozzák a budapesti közgyűlésben, arra kérte őket, hogy segítsenek a
kerületi emberek egyik legalapvetőbb
problémájának megoldásában.
Karácsony Gergely ugyanis egész
Budafok-Tétényt megdöbbentve akkoriban úgy döntött, hogy Budafok főutcája, a Kossuth Lajos utca helyett a
kerület életében jóval kisebb jelentőségű Kővirág sort újíttatja fel. Karsay
Ferenc polgármester ezt követően több
fórumon is egyeztetésbe kezdett, többek között a főváros illetékes vezetőivel. Ígéretet is kapott arra, hogy a
Kossuth Lajos utca felújítására is igyekeznek forrásokat találni a fővárosnál.
Időközben az ellenzéki képviselők sem
voltak tétlenek, ezek az erőfeszítések
pedig végül eredményre is vezettek. A
főpolgármester tavaly november 26-án
elfogadta azt a közgyűlési előterjesztést, amely szerint a fővárosi önkormányzat idén felújítja a Kossuth Lajos
utcát. (Folytatás a 2. oldalon) 

Avek szerint nyáron végezheti el a fő-

város, majd ezt követően, ősszel megépülhet a Tóth József utcai körforgalom
is – közölte online fogadóóráján Karsay
Ferenc polgármester. Emlékeztetett:
Budafok városközpont megújítása egy
fővárosi program, amit az utolsó információk szerint októberben kezdenek el.
Ennek része a Tóth József utca aljánál
épülő körforgalom kivitelezése is. – Addig azonban még sok megpróbáltatás
vár ránk, hiszen ezt megelőzi a Kossuth
Lajos utca felújítása, ami szintén fővárosi projekt – nyilatkozta Karsay Ferenc. Mivel a Kossuth Lajos utcában
lévő gázvezetékcserét még az aszfaltozás előtt el kell végezni, a polgármester úgy véli, hogy a Kossuth Lajos utca
felújítására az „egész nyár rámehet”.
Hangsúlyozta azonban: a kerület mindent megtesz azért, hogy a beruházón
behajtsa azon ígéretét, amit a munkálatok őszi befejezésére tett.
Mint arról korábban beszámoltunk,
hosszas lobbitevékenységre volt szükség ahhoz, hogy a főváros úgy döntsön,
felújítja a Kossuth Lajos utcát, amely a
kerület egyik fő útvonalaként sok bos�szússágot okoz a lakosságnak az aszfalt leromlott állapota miatt. Karsay

Fejlesztik a kerületi zöldterületeket

Eltörölhetik a kijárási tilalmat
Az újraindítás következő fokozata 5 millió beoltottnál várható
apzártánkig több mint 4,6 millió ma-

Lgyar ember kapta meg az első oltást.

A Radó Dezső-terv Budapest zöldinfrastruktúrájának fejlesztését tűzte ki célul. A terv az uniós
fejlesztési ciklushoz igazítva a középtávon megvalósítandó programokat és projekteket listázza, melyek között budafok-tétényi helyszínek is szerepelnek. (Továbbiak a 11. oldalon) 

Az oltási hajlandóság megnövekedésének köszönhetően még májusban –
egyes vélemények szerint már pünkösd
környékén – elérheti az ötmilliót a beoltottak száma. Ekkor lehet feloldani a
nagyobb rendezvényekre és a kijárási
tilalomra vonatkozó korlátozásokat –
mondta Orbán Viktor miniszterelnök.
Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő ezzel kapcsolatosan a napokban közölte: a táborok megtartására az ötmillió oltás elérése után, június 1-jétől lesz
lehetőség. A temetkezésekre vonatkozó korlátozásokat is 5 millió oltásnál,
május utolsó hétvégéjére oldják majd
fel. Arról már döntöttek, hogy a lakodalmakat majd meg lehet tartani. (Folytatás a 6. oldalon) 
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Tovább szépülnek
a kerületi tűzfalak
A lakosság által kiválasztott pályamunkák
alapján készülnek új falfestmények
Február elején képzőművészeti pályázatot hirdetett az önkormányzat
arra, hogy muráliákkal, vagyis falfestményekkel díszítsék Budafok-Tétény tűzfalait. A pályázat révén újabb
kerületi falak újulhatnak meg.
z önkormányzat pályázatára bekül-

Adött pályaműveket a képviselő-tes-

Nem csak télen
korizhatnak a gyerekek

tület által felkért szakértők bírálták el,
akik döntésüknél figyelembe vették,
hogy az alkotások összhangban legyenek a kerület történelmi és környezeti adottságaival, a helyi sajátosságokkal, a „budafoki” életérzéssel. Ezután
a lakosság dönthette el szavazás útján,
mely festmények kerüljenek a falakra.
A kezdeményezés népszerűségét mutatja, hogy 16 pályázó összesen 48 pályaművel nevezett, ezekre pedig 3643 szavazat érkezett.

A szavazás eredményeként a Kossuth
Lajos utca 22. számnál lévő átjárót és a
Magdolna u. 28. szám alatt lévő déli tűzfalat Filótás Viktória tervei alapján látják
el festménnyel. A Kossuth Lajos utcai
murália megvalósítása várhatóan még
idén elkezdődhet, a Magdolna utcánál
pedig jövőre kezdődhet el a festés.
A Városház téri és Duna utcai MÁValuljárók műszaki dokumentációban
szereplő felületeit Czimbal István és
Majoros István tervei alapján díszíthetik festményekkel még ebben az évben.
A kiválasztott győztes pályamunkákat az önkormányzat bruttó 350
ezer forint díjazásban részesíti. A többi helyszínen a zsűri döntése alapján új
pályázatot írnak ki a közeljövőben.
A muráliákat több ütemben, a szükséges források rendelkezésre állása esetén valósítják majd meg. n (budafokteteny.hu)

A kerületi fiatalok, sportoló diákok és a testnevelők is örülnek a jégsátornak
osszú éveken át minden óvodáskorú

Hkerületi gyermek ajándékba kapott

egy ingyenes belépőjegyet az önkormányzattól, melyet a Piactéren ideiglenesen felállított jégpályán használhattak fel a kicsik. Hatalmas lelkesedéssel
és örömmel csúszkáltak a jégen, ki
magabiztosan, ki pedig kicsit esetlenül, de mosollyal az arcukon. Emellett
az iskoláskorú diákok is kipróbálhatták magukat a jégsport legegyszerűbb
formájában, a korcsolyázásban, a testnevelésórák részeként. Nem nagyon
volt ezeken az órákon hiányzás vagy
igazolás felmentésről. Várhatóan a
gyerekek és a testnevelők örülni fognak a Duna-parti jégsátor beüzemelésének is.
„Fejlesztő óvodapedagógusként azt
gondolom, hogy a gyerekek ebben az
életkorban minél többféle mozgásformát kipróbálnak, az annál hasznosabb
lesz a későbbiekre nézve. Elsősorban mozgáskoordinációs és egyensúlyi szempontból segít sokat például a korcsolyázás. Eddig a kerületben

a téli hónapokban átmeneti jelleggel
volt jégpálya a Piactéren, amit nagyon szerettek az óvodások, és most
nagyon örülünk, hogy lesz egy olyan
hely, ahova nem csak néhány hónapig
lehet menni korcsolyázni” – mondta
Kerekes Gabriella. „Imádok korizni,
alig várom már, hogy hideg legyen és
lehessen jégre menni” – mondta egy
óvodás. A kerületben élők számára
havonta egyszer ingyenes volt a jéghasználat, amellyel rengeteg felnőtt is
élt. Családok mentek el Budafok belvárosába, húztak korcsolyát a lábukra
és csak egyszerűen kikapcsolódásként
koriztak egy-két órát. „Gyerekkoromban sokat korcsolyáztam és nagyon jó
volt újra átélni a szabad csúszás élményét, miközben a gyermekemet is itt
a kerületben taníthatom meg korcsolyázni” – mondta egy rózsavölgyi lakos. Hozzátette még, hogy nagyon jó
lesz, ha a sátor elkészül és mi is jöhetünk a jégre.
A Szieszta ponton ideiglenesen felállított pályán a jégkorongoktatás mel-

lett volt olyan délután, amikor jégtáncbemutatót is megtekinthetett a
közönség. Rohamosan nő azon fiatalok száma a fővárosban, akik valamilyen jégsportot űznek. A főként lányokat vonzó műkorcsolya és jégtánc egyre
nagyobb teret hódít a kisgyerekek körében. „Tíz éve műkorizok, imádom
ezt a sportot, de sajnos olyan sokan vagyunk már a jégen, hogy alig marad
jégidő a számunkra, ezért nagy segítség lenne, ha több jégpálya lenne Budapesten” – mondta el lapunknak egy
műkorcsolyázó lány.
A jégsátor egy multifunkciós létesítmény; ami azt jelenti, hogy más sportágak kedvelői is igénybe tudják venni. A
területet – ahol az ideiglenes létesítmény
készül – közel 30 éve, a hatos út építésekor sittel, törmelékkel töltötték fel, ezért
a talaj nem volt alkalmas parkosításra,
csak a szívós gyomnövényzet, valamint
invazív gyomfák tudtak gyökeret verni.
Ezért főleg a sátor alatti rész túlnyomó
többsége kopár, szikes, sokszor sáros terület volt. n (Viszkocsil Dóra)

Nyáron felújíthatják a Kossuth Lajos utcát
Először Budafok „főutcáját” korszerűsítheti a fővárosi önkormányzat,
majd elkezdik a Tóth József utcai körforgalom építését
(Folytatás az 1. oldalról) 

Karsay Ferenc polgármester lapunknak elmondta, köszönet illeti a fővárost a döntésért, hogy felújítják a Kossuth Lajos utcát, a kérdés már csak
az, ezt hogyan hangolják majd ös�sze a Tóth József utcai körforgalom
építésével.
A Tóth József utcai körforgalom építése már régi elképzelés, ez része volt
annak a projektnek, amelyre a Tarlós
István vezette előző Fővárosi Közgyűlés megszavazott egy jelentős összeget. A Budafok belvárosának megújítását célzó projekt befejező szakasza lett
volna a Tóth József utcai körforgalom
megépítése. Az erre elkülönített forrást azonban a jelenlegi fővárosi vezetés az egyharmadára csökkentette. Az
eredetileg tervezett beruházás első üteme az lett volna, hogy bekapcsolják a
kerületet a budapesti fonódó villamoshálózatba. Felújították volna az itteni
villamosmegállókat, hogy alkalmasak
legyenek az új CAF villamosok fogadására. A lecsökkentett költségvetés
azonban erre nem volt elég, ezért azt
tervezték, hogy a négy megállópárból
csak kettőt újítanak fel. Ennek viszont
nem lett volna semmi értelme, hiszen
így sem az új, sem a régi villamosok
nem tudtak volna kényelmesen közlekedni a Városház térig. Ezért az önkormányzat azt javasolta, hogy a Tóth József utcai körforgalommal kezdjék a
beruházást. Ez azért fontos, mert ke-

vésbé balesetveszélyessé teszi az útkereszteződést a Tóth József utca alsó
végén, és elterelheti az átmenő forgalmat a Duna utca irányába a Pécsi utcán keresztül a 6-os út felé, csökkentve
a dugókat a belvárosban. Így lehetőség
lesz a nagy tömegű járművek kitiltására is a Mária Terézia utcából. A javaslatot elfogadta a főváros is, a munkálatok
várhatóan októberben kezdődhetnek.
Természetesen a villamoshálózat fej-

lesztéséről sem mondtunk le. Karsay
Ferenc Németh Zsolt országgyűlési
képviselővel együtt tárgyalt Fürjes Balázzsal, a Budapest és agglomerációja
fejlesztéséért felelős államtitkárral arról, hogyha a fővárosnak nem lesz pénze a 47-es és 56-os villamos pályájának fejlesztésére, akkor fontolják meg
a korszerűsítés beemelését a kormány
által finanszírozott Budapest fejlesztési
programba. n (vh)

Újabb kamerarendszerek
A térfigyelő eszközöknek köszönhetően
több bűncselekményt derítettek fel
kerület lehetőségeitől függően, és a

Aképviselők, a lakosság javaslatai alap-

ján további térfigyelő kamerarendszerek
épülhetnek ki a kerületben a vagyonbiztonság és az illegális szemetelés megakadályozása, megelőzése érdekében –
jelentette be Karsay Ferenc polgármester
online fogadóóráján. Mint elmondta, az
eddig kihelyezett kamerákat a rendőrség
instrukciói alapján telepítették, de a legfontosabb feladat az volt, hogy legyen
egy olyan központ, ahol a felvételeket
rögzíthetik, figyelhetik az erre jogosult
személyek, vagyis a rendőrök és a közterület-felügyelők. Ezt a központot már
létrehozták és megteremtették a működésének feltételeit. A rendőrség számára a legfontosabb az volt, hogy a Budafok-Téténybe bejövő és az innen kimenő
járműveket figyelhessék, ami nagy vis�szatartó erő a bűnözők számára. El is
helyeztek kamerákat a kerület határain
lévő csomópontokhoz. Jelenleg 28 térfigyelő és számos rendszámfelismerő
kamera üzemel kerületünkben. A kiépített rendszernek köszönhetően csökkent
az illegális hulladéklerakások száma is,
segítségével több bűncselekményt is sikeresen felderítettek. Az önkormányzat a
kerületi lakosság biztonságérzetének növelése, erősítése érdekében további kamerák beszerzését tervezi.

Mint ismert, Budafok-Tétény önkormányzatának térfelügyeleti rendszere 2016 közepétől folyamatosan bővül.
Eleinte hat kamerát telepítettek a belváros területének ellenőrzése céljából, kifejezetten a Szomszédok piaca és az új
játszótér – Szent István téri – által határolt területen. A későbbiekben az illegális hulladéklerakások megakadályozására, illetve az önkormányzati vagyon
védelme érdekében rendeltek új kamerákat, valamint a közterületi alkoholfogyasztás visszaszorítása volt a cél. A
lomtalanítás szabályszerűségét hat bérelt
kamera ellenőrizte. Nemrég az Epreskert
és a Termő utcába telepítettek kamerákat, melyek a többi eszközhöz hasonlóan napelemmel működnek.
A kerületi önkormányzat és a rendőrség szoros együttműködésének köszönhetően 2018-ban újabb kamerarendszert
helyeztek üzembe, amely rendszámfelismerő funkciójának köszönhetően elősegíti a nyomozati szervek munkáját.
A polgármester ugyanakkor felhívta a
figyelmet arra, hogy a lakóközösségeknek önállóan is van lehetőségük kamerarendszer kihelyeztetésére, illetve bérlésére a szolgáltató cégektől. A havi bérleti
díj csekély, de nagyban növelhetik ezzel a biztonságérzetüket a szolgáltatást
igénybe vevő lakosok. n (vh)

Városházi Híradó
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Álláspont

Karsay Ferenc polgármester

Pünkösd küszöbén
mostani világjárvány idején az embereknek még inkább szükségük

Avan a hitre, a hit összetartó erejére.

Képünk illusztráció.

Egyeztetés a zárszámadásról
Visszafizetik az emelt lakásbérleti díjak és az eredeti díjak különbözetét
z eredeti tervek szerint egy májuképviselő-testületi ülés feladata
lett volna a zárszámadás megtárgyalása
és elfogadása. A veszélyhelyzet idején a
testület jogait a polgármester gyakorolja, de Karsay Ferenc polgármester – bár
erre a jelen helyzetben nincs kötelezettsége – az összes képviselő véleményét
kikérte, és válaszolt a költségvetés teljesítésével kapcsolatos kérdéseikre is. A
kerület vezetője ezzel kapcsolatban úgy
nyilatkozott, hogy voltak ugyan pluszkiadások a koronavírus-járvány miatt,
és voltak elvonások, de a kerület kapott
támogatásokat is. Összességében így a
mérleg pozitív, nem volt és nincs szük-

Asi

ség megszorításokra. A zárszámadást illetően 17 képviselő közül 16 véleményt
nyilvánított, és a polgármester úgy érzékelte, nem voltak problémás kérdések.
A kerületi bérlakásokkal kapcsolatban
Karsay Ferenc a Huszonketto.hu-nak elmondta azt is: egy személyben döntött
arról, hogy a januártól fizetett, inflációval növelt bérleti díjak esetében visszafizeti az önkormányzat az eredeti díjak és
az emelt díjak különbözetét. Az emelés
tilalmát ugyanis kormányrendelet rögzítette, de a jogászok véleménye eltért abban, hogy ez vonatkozik-e a folyamatban
levő ügyekre. Arról ugyanis már tavaly
ősszel született egyhangú képviselő-tes-

tületi határozat , hogy a bérleti díjakat az
inflációt követő mértékben megemelik.
– Úgy vélem azonban, ezt a vitát félre kell tenni, s fontos, hogy a jogszabály
szellemének megfelelően döntsünk. Annak pedig az a lényege, amit magam is
gondolok, hogy a koronavírus-járvány
miatt amúgy is nehéz helyzetben lévő
polgárok vállára ne rakjunk újabb terhet
– közölte a polgármester. A döntés vonatkozik a szociális alapú, a költségalapú és
a piaci alapú bérleti díjakra is – tette hozzá. A lakosoknak nem kell ezt külön igényelni, automatikusan jóváírják a vis�szatérítés összegét a következő bérleti
díjnál. n (vh)

Mi a véleményük?
Csiszár Zsuzsanna
önkormányzati képviselő
FIDESZ–KDNP

Tisztelt Lakótársaim!
Bár remélhetőleg hamarosan magunk mögött hagyhatjuk a Covid által okozott nehéz
időszakot, mégis szeretnénk megköszönni önöknek, hogy továbbra is vigyáznak, és
segítséget nyújtanak egymásnak. Jó érzéssel tölt el, ahogy egész Nagytétényben érezni
a törődést és odafigyelést. Külön köszönöm
mindenkinek, hogy időben értesítenek bennünket, ha valakinek valamilyen ellátásra van
szüksége, mert így azonnal segíteni tudunk.
E nehéz időszak ellenére azért történnek Nagytétényt érintő örömteli események

Vizi Sándor
önkormányzati képviselő,
Budafok-Tétény Baráti Körök
Egyesülete

Jó vagy rossz döntések
Lassan második éve, hogy az egész világ
együtt él valami olyannal, ami 100 év óta
nem volt az emberiség történetében. Felkészületlenül érte a Covid a világot, rosszul
is reagáltunk rá, lassan, talán nem mindig
a valósághoz közel keresve az alapproblémát, sőt talán a mai napig az alapproblémát
még mindig nem tudjuk pontosan körülírni,
meghatározni.
A járvány kezdete óta az egyénektől
egészen a kormányokig másról sem szól
a történet, hogy ki, mikor és milyen döntést hozott, azt ki és mikor, hogyan minősíti, és az adott minősítésről a különböző
csoportoknak milyen véleményük jelenik meg. Ezt a sok határozatlan állapotot,
eseményt már önmagában tovább nehe-

is. A Budafok-Tétény Közösségre Kapcsolva
programon idén két benyújtott pályázatunk
is nyert: a Tétény – Rét Családi Park, valamint a Nagytétényi Piactér.
A Tétény – Rét Családi Park pályázat tavaly is sikeres volt, de az akkor megnyert
összeg csak az alapkoncepcióra (a terület
körbekerítése, terepmunkálatok elvégzése, közművek bevezetése, burkolatok letétele, és néhány játszóeszköz elhelyezése) elég. Az idén nyert pályázattal azonban
lehetőséget kapunk további bővítésre, mint
pl. a közvilágítás- és wi-fi pont kiépítés, pelenkázó, mamahinta, rugós játékok, drótkötélpálya, egyensúlyozó köteles pókhálós
mászóka, mérleghinta, mókuskerék, többfunkciós fitnesztér, valamint több agility
eszközzel ellátott kutyafuttató.
A Nagytétényi Piactér fejlesztésére benyújtott pályázatunk sikerére szintén nagyon
vártunk, hiszen jól tudjuk, hogy a nagytété-

nyiek szeretnék visszakapni a piacterüket. A
Piactér régi helyén, a Szent Flórián téren újulhat meg, és új funkciókkal bővülhet. A terület
lekövezése, és egy színpad felállítása lehetőséget adhat kültéri kulturális rendezvények, a
nagytétényi Szüreti Bál csikós táncának bemutatója, iskolai előadások, a főzőverseny
díjátadásának megtartásához. De ugyanitt
kaphat helyet alkalmanként a termelői piac
is. Ezzel az így megújult piacterünk igazi központi közösségi területté válhat.
Nem győzzük eléggé megköszönni a
Nagytétényi Polgári Kör tagjainak, Baranyai
Mártának és Mányoki Kingának a gondosan,
minden apró részletre, nagy odafigyeléssel kidolgozott, sikeres pályázatokat, mel�lyel hozzájárulnak Nagytétény fejlődéséhez,
lakótársaink életminőségének javításához.
Bízom benne, hogy az elkövetkező időszakokban is jó híreket oszthatok meg önökkel! Vigyázzanak magukra, egymásra! n

zíti az, hogy hogyan közelítsünk magához a betegséghez. Ezzel alapvetően az a
baj, hogy a társadalom egy jelentős része
úgy beteg, hogy nem tud róla, azzal pedig sajnos csak kevesen törődnek, hogy
elhiggyék, hogy az egészségesnek tűnő
betegnek ugyanolyan fegyelemmel kell
viselkedni, mint annak, aki érezhetően,
láthatóan szenved a bajtól. Visszatérve a
döntésekre, egy problémával kapcsolatban lehet jó és lehet rossz döntést hozni.
Igazán nehéz meghatározni azt, hogy mi
a kettő között a különbség. Tudományosan azt szokták mondani, hogy jó döntést
csak az tud hozni, aki a döntéshez szükséges valamennyi információval rendelkezik. Ez esetben egy dolog biztos, hogy
ilyen ember jelenleg a földön valószínűleg nem található, mégis döntéseket kell
hozni, ha akarjuk, ha nem.
Szerencsére volt az orvostudománynak néhány olyan területe, amely más betegségekre irányuló kutatásokat volt képes a vírus megjelenésének pillanatában
a probléma kezelésének szolgálatába állítani. Magán a betegségen túlmenően le-

het, hogy azzal hasonló kárt okozó jelenségek is egyre inkább felszínre kerülnek.
Ezzel az emberek hangulatán, közérzetén
bekövetkezett károsodások, illetve azok
az utólagos betegségek okoznak másodlagos gondokat, ráadásul még hosszú ideig ható módon.
Egy konkrét döntés annak a kérdése,
hogy egy ilyen év után az önkormányzati testületnek miképpen kell hozzáállni az
évente szokásos nagyszámú kitüntető cím
odaítéléséhez. Egyrészt ezeknek az elismeréseknek hosszú múltra visszatekintő rangja van, mely már önmagában befolyásolja
a döntéshozót, másrészt éppen az említett
járvány okozta egyéb hátrányok ellensúlyozása érdekében talán szükségszerű a pozitív jövőkép alakítása. Ez a rendszerben
érintett javaslattevők, minősítők és döntéshozók számára jelent felemelő tevékenységet, de legalább ilyen pozitív hatása van a
helyi közösség számára annak, hogy a bajban is megtaláljuk azokat, akik érdemesek
a kitüntető címekre. Ezért magam részéről
támogatom azt, hogy ebben az évben is kerüljön sor az „eredményhirdetésre”. n

Pünkösd a karácsony és a húsvét után a harmadik legnagyobb egyházi ünnep. Neve a „pentecoste” görög szóból származik, ami azt jelenti: „ötvenedik”. A húsvét utáni ötvenedik napon ünnepeljük. Pünkösd
mozgó dátumú ünnep, csakúgy, mint a húsvét. A hagyományok alapján legkorábban május 10-én, legkésőbb július 13-án lehet pünkösdvasárnap.
Pünkösdöt a keresztény egyház születésnapjának is tartják.
Eredetileg a zsidó nép ünnepe, előbb a befejezett aratást, később pedig a sínai-hegyi törvényhozást ünnepelték a pészah szombatját követő
ötvenedik napon.
A keresztény egyház ezen a napon a Szentlélek eljövetelére, kiáradására emlékezik.
Az evangélium szerint Krisztus mennybemenetele után az apostolok, Mária és a legközelebbi tanítványok közösen ünnepeltek. Hirtelen hatalmas szél támadt, amely betöltötte az egész házat, ahol ös�szegyűltek, majd lángnyelvek jelentek meg, amelyek leszálltak az
összegyűltekre.
Hogy kinek mit jelent a pünkösd, hosszasan lehetne sorolni. Pünkösdi rózsát. Régi szép népszokásokat. A pünkösdi király vagy királyné körmenetet: amikor a legkisebb lányt pünkösdi rózsával, zöld ágakkal királynőnek öltöztetik, és rózsaszirmot hullatva házról házra járnak
köszönteni. Ne felejtsük el a májusfaállítást sem. A néphit szerint ha
pünkösdkor szép az idő, akkor jó lesz a bortermés. Reméljük, ez a kerületünkben is így lesz. Pünkösd a természet megújulásáról is szól. Pünkösdkor pünkösdi rózsát szórnak a mosdóvízbe, hogy egészségesek legyenek. A legények pünkösdi rózsát tettek annak a lánynak az ablakába,
akinek udvarolni akartak.
Nekem mit jelent a pünkösd? Ha egy szóban lehetne összefoglalni: a
mindent. A Szentlélek mindenben segít bennünket. Hitet ad, reménységet, szeretetet, egy boldog jövőt.
Pünkösd megünneplésének kiemelkedő magyar eseménye a csíksomlyói búcsú, amely az összmagyarság legjelentősebb vallási és nemzeti
ünnepségei közé tartozik. A története: 1567-ben János Zsigmond erdélyi fejedelem a határőr katolikus székelységet fegyverrel akarta az unitárius vallásra áttéríteni. Az összegyűlt székelyek azonban legyőzték a
protestánsokat és megvédték katolikus hitüket. Azóta minden pünkösd
szombatján nagy búcsút tartanak.
Amikor lehetőségem nyílt rá, akkor mindig részt vettem a csíksomlyói pünkösdi búcsún. Legelőször 2000-ben utaztunk szervezett formában a csíksomlyói búcsúra. Általában egy-két busznyian jövünk
össze. Nagyon sajnáljuk, hogy idén, csakúgy, mint tavaly, a koronavírus miatt nem vehetünk részt ezen a csodálatos eseményen, de lélekben ott vagyunk, igaz, csak virtuálisan, az élő tévéközvetítésnek
köszönhetően.
Eddig 23 alkalommal vezettem a „Budafok-tétényi Keresztalját”, a
kerületi zarándokok csoportját a somlyói nyeregbe. A csíksomlyói búcsút nem lehet leírni, át kell élni. Felérsz a kegyhelyhez és azt érzed,
hogy a lelked felülemelkedik a földi dolgokon és együtt szárnyal több
százezer magyar testvéreddel.
A világjárvány miatt idén nem jutunk el erre az ünnepségre. A búcsút ugyan megrendezik, de a tavalyihoz hasonlóan másodszor is rendhagyó formában.
Bízunk benne, hogy jövőre már együtt zarándokolhatunk el a csíksomlyói búcsúra, amelyre minden hívő lelkének szüksége van. n

Zugmann Péter
önkormányzati képviselő
FIDESZ–KDNP

Valódi tettekkel
a szebb, virágosabb,
zöldebb kerületért
Nagy népszerűségnek örvendenek a lakosság számára meghirdetett, egyre kiterjedtebb környezetvédelmi és városszépítő
akciók, amelyekkel az önkormányzatunk
elsősorban a kerttulajdonosokat szólítja
meg, vonja be őket a támogatásukon, és
egyben ösztönzésükön keresztül is közös
célunk megvalósításába, hogy BudafokTétény még inkább virágos, környezetbarát, zöld kerület legyen. Ennek érdekében
rendszeressé váltak az elmúlt években
azok az ingyenes akciók, amelyek mind
ezen célokat szolgálják.
A napokban lezárult az egynyári virágosztásra való jelentkezés. Az idei
meghirdetésnek akkora sikere volt, hogy
másfél nap alatt elkelt 51ezer egynyári
virág. E nagy érdeklődésre való tekintet-

tel pótlólagosan további 15 ezer virágra
lehetett regisztrálni, amelyek kiosztásával hamarosan tovább szépülhetnek a
kerületi utcafrontok, előkertek, balkonládák minden itt lakó örömére.
Hasonlóan népszerű volt a tavaszi facsemeteosztás, valamint az ingyenes
ágdarálásra is nagyon hamar beteltek a
helyek a meghosszabbított jelentkezési
időpontok ellenére.
Korábbi évek ingyenes komposztládaosztása után az idei év további és újabb
akciókat is tartogat. A közösségi költségvetés legtöbb szavazatot kapott javaslata alapján a projektet vivő Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft. már készíti elő
az esővízgyűjtő edények akcióját, amely
a lehulló csapadékvíz kerti öntözővízként való hasznosítását szolgálja. A kerületi médiafelületeken erről is minden
tudnivalót időben meghirdetnek. Ősszel
pedig idén sem marad el a zöldhulladékzsákok osztása.
Kerületünkben tehát nemcsak magukat nevükben zöldnek definiáló pártok üres kampányszlogenjei szintjén,
hanem valódi konkrét tettekben mutatkozik meg a környezetbarát, klímabarát
szellemiségű önkormányzat. n

A Képviselet oldalunkon megjelent cikkek tartalmáért a kiadó
és a szerkesztőség nem vállal felelősséget, mert azok nem minden esetben
a szerkesztőség vagy a kiadó álláspontját tükrözik.
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Művészeti képzés
mesterpedagógussal
Kiváló tanárok tanítanak idén is a Nádasdyban
tanév végéhez közeledve a szülők

Atöbbsége a nyári szabadság és tábo-

Gyermeknapi jótékonyság
Tévés gálaműsorral támogatják a járványban elhunyt szülők gyermekeit
Második alkalommal rendezi meg Neked énekelek című jótékonysági programját a TV2. A gálaműsorban hazai
sztárok – többek között Radics Gigi –
szórakoztatják a nézőket, miközben a
koronavírus-járvány következtében árván maradt gyermekek részére fogadják
az adományokat. A május 30-án érkező
felajánlások teljes összege a Regőczi
István Alapítványhoz kerül, a szervezet nagykorúvá válásukig támogatja a
pandémia következtében elhunyt szülők több mint hatszáz gyermekét.
– Talán soha semmi nem érintett meg
ennyire, mint az árván maradottak helyzete. Korábban is szívügyem volt, hogy
segítsek a gyerekeken, de édesanyaként még érzékenyebben érint a sorsuk
– árulta el Radics Gigi, a kitűnő hangú,
gyönyörű, fiatal énekesnő, aki a Nem
vagyok ilyen című vadonatúj dalával
lép fel a jótékonysági gálaműsorban.
– Másképp készülnek erre a napra,
mint tavaly?
– Az idei egy sokkal profibb platform lesz. A múlt évben, amikor a vírus elleni harc frontvonalában dolgozóknak mondtunk köszönetet, mindenki

otthon forgatott, most viszont egy látványos show-műsor keretében gyűjtünk a
Covid miatt árván maradt gyermekeknek. Új dalom is itt fog élőben debütálni. Azt hiszem, egy olyan dal született, amely megidézi a régi Radics Gigit,
és ötvözi az új énemmel. Laza, pörgős
hangulatú, és úgy érzem, régóta ezt a
dalt várta tőlem a közönség. Gyönyörű, monumentális ruhám lesz, szóval én
biztosan mindent megteszek, hogy egy
különleges produkcióval háláljam meg
a sok segítséget.
– Az éneklés kicsi gyermekként „kézen fogta és azóta is vezeti”. Milyen utat
jártak be?
– Az a pillanat határozta meg az életemet, amikor apukám felfedezte a tehetségemet. Minden innen indult. Aztán persze jöttek nehéz és jó percek egyaránt,
rengeteg kudarc, aztán az áttörés és siker,
de mindenért keményen megdolgoztam.
Hatéves koromtól énekelek, két évre rá
pedig már zenekart alapított nekem apu.
A Megasztár 6. megnyerése is egy fontos
állomás volt számomra, talán akkor, tizenöt évesen született meg igazán a színpadi énem. Egy apró, tetovált violinkulcs
őrzi a csuklómon, hogy Amerikában kli-

pet forgattam, meghatározó eseménynek
tartom a Carnegie Hall-os fellépésem és
az első találkozásom Quincy Jonesszal,
de eddigi legnagyobb élményem a kislányom megszületése volt.
– Néhány éve Budafok-Téténybe költözött a családjával. Segítették, segítik
énekesi pályafutását?
– Családom a kezdetek óta támogat, de már több mint öt éve együtt is
dolgozunk. Nálunk mindenkinek megvan a maga szerepe, és ezt nagyon élvezem. Apu a zenei menedzserem, a
legjobb barátom intézi a sajtóügyeimet
és a marketingemet, anyu a stylistom
a hétköznapokban, és legtöbbször az
öcsém készíti a fotókat, de a legutóbbi klipjeimet is ő forgatta. Szerencsére
van egy nagyon megértő és támogató
társam Áron személyében, így, ha forgatásra vagy valamilyen megjelenésre kell mennem, ő vagy édesanyám vigyáz Bellára.
– Hogy ünneplik meg a gyereknapot?
– Szerintem hatalmasat sétálunk
majd Bellával a virágzó fák között, egy
kicsit csendesebb helyen, ahol nincs
annyi ember. Ő még ezt élvezi a legjobban. n (Tamás Angéla)

A zongorát választotta a puska helyett
Esze Jenő: A felmenőim katonák voltak, de mi zenészdinasztiává váltunk
Budafokról indult és országosan elismert lett mint zongoraművész, zeneszerző és zenepedagógus, akinek tevékenységét az évtizedek alatt több
rangos kitüntetéssel ismerték el. Esze
Jenő tánc- és szalonzenekarával is híressé vált, számos jelentős rendezvényen szerepel, illetve szerepelt bel- és
külföldön egyaránt.
saládfáját évszázadokra vissza tud-

Cja vezetni, például Esze Tamás ku-

ruc hadvezér is az ősei közt szerepel.
Édesapja szintén a katonai pályát választotta, Ludovika Akadémiát végzett,
hadmérnöki diplomával a Horthy-hadsereg főtisztjeként harcolt – ez meg is
határozta a múlt rendszerben az Esze
család sorsát. Erről így beszélt az ismert zenész:
– Apám tíz év börtönt kapott katonai múltjáért, és mikor az ötvenes évek
közepén kiszabadult, autóvillamossági
műszerészként helyezkedhetett el. Bátyám és én X-es, azaz megjelölt gyerekek voltunk, ami kihatott egész pályánkra, nagy szegénységben nőttünk
fel a Nagytétényi út 58. számú házban.
Ma már hihetetlennek tűnik, de sosem
aludtam fűtött szobában, a derekamra
tett megmelegített cserepek tartották
bennem a lelket éjszakánként! A Kossuth Lajos Általános Iskolában, majd a
Budai Nagy Antal Gimnáziumban végeztem, és hiába tanultam zongorázni már ifjúként, szó sem lehetett róla,
hogy bejussak a Zeneakadémiára apám
katonai szolgálata miatt, aki egyébként

remek könyveket írt a második világháborús csatákról, és csak nyolcvanéves korában rehabilitálták, a rendszerváltás után visszakapta az ezredesi
rangját. Ma már ott látható emléke és
fotója a Budafoki Könyvtárban a helyi
hírességek között.
– Ilyen családi háttérrel mégis hogyan sikerült felküzdenie magát a zenei élvonalba?
– Az igaz, hogy Esze Tamásig vis�szamenőleg mindenki katonatiszt volt
az Esze családokban, de mi a bátyámmal nem folytattuk ezt a hagyományt
apám legnagyobb bánatára, amiért volt
is köztünk nézeteltérés… De, mint régi
polgári család, volt zongoránk, amelyen sokat gyakoroltam és iskoláim
mellett klasszikus zenét tanultam. A
Zeneakadémia azonban kimaradt az
életemből, és hogy megéljek, bárzongoristának mentem.
– Mint Cziffra György annak idején… Találkoztak?

– Háromszor sikerült, még egy aláírt fényképet is őrzök tőle. Alig tudott
dedikálni a rabsága alatt összetört kezével, mégis úgy játszott a zongorán,
ahogy senki. Nagyszerű művész, igazi zseni és igen barátságos ember volt!
Érdekes, hogy ő sokat játszott Yamahán, én pedig ehhez a márkához voltam leszerződve jóval később. Nem
születtem zenészdinasztiába, de én
megteremtettem a sajátomat, amire nagyon büszke vagyok, és nyugdíjasként
a Kőbányai Zenei Szakiskola igazgatóhelyettese vagyok.
– Gyermekei sem a katonai pályát
választották…
– Ez is érdekes, a nagyobbik fiam,
Zsolt ugyan a Testnevelési Egyetemen
diplomázott, de kiváló zongoraművész
és zenetanár, a kisebbik, Tamás pedig gitárművész, diplomás tanár lett. A
felmenőim katonák voltak, nagy örömömre azonban igazi zenészdinasztia
lettünk! A zenei és pedagógiai pálya
mellett zongoraiskolai anyagokat, zeneelméleti könyveket, különböző szakcikkeket is írok.
– Mire emlékszik vissza legszívesebben a gyerekkorából?
– A budafoki réten csentük a gyümölcsöket a bátyámmal, és sokat horgásztunk a Duna-parton. S persze szívesen
emlékszem iskolás éveimre, osztálytársaimra is. Érettségi után kerültem el innen, de csak a szomszéd kerületig jutottam, ahol ma is élek, így néha-néha
boldogan visszalátogatok fiatalságom
színhelyeire. n (Temesi László)

rok mellett már szeptemberre is gondol, különösen az, aki szeretné, hogy
gyermeke művészeti képzésben részesüljön. A Budafok-Tétényben élők
nagy szerencséjére kerületünkben páratlan lehetőséget kínál erre a Magyar
Örökség díjas Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola, ahol a gyerekek
a művészetek szinte bármelyik ágával
megismerkedhetnek, és azokat éveken
keresztül művelhetik egyénileg vagy
csoportban, kiváló művésztanárok irányításával.
Kérdéseinkre a szakemberek egyike, Oláhné Rozsi Magdolna néptánctanár, az iskola első mesterpedagógusa, a
művészeti tanszakokért felelős igazgatóhelyettes válaszolt.
– A tanév vége előtt, június 7–11.
között várják a művészeti iskolában
a régi és új növendékek jelentkezését.
Mit és hol tanulhatnak a gyerekek?
– Nagyon színes a paletta, hiszen a
hangszeres zenetanuláson túl a társművészetek közül is választhatnak a gyerekek kedvüknek megfelelőt. A táncművészeti tanszakon klasszikus balett
és néptánc, a képző- és iparművészeti
ágon grafika, festészet, szobrászat, kerámia, textil- vagy kézművesség és fotózás közül választhatnak, de szín- és
bábművészetre is jelentkezhetnek. Felvételi nincs, mindenki beiratkozhat,
aki kedvet érez valamelyik művészeti
ághoz, amelyek közül az alapozás éveiben többet kihelyezett tagozatokon is
oktatunk majd, azaz a jelentkezők számától függően az általános iskolákban.

A balettosok és a magasabb évfolyamra járók a központi épületben tanulnak,
mert már önállóan közlekednek és komolyabb eszközöket, berendezést és
felszerelést igényel a képzésük.
– Hány helyre lehet jelentkezni, és
ez mennyibe kerül a szülőknek?
– Több tanszak is választható,
amelyből az egyikért – akár egyéni,
akár csoportos – a tandíj töredékét kell
kifizetni térítési díjként, ez félévente 10-15 ezer forint. A második tevékenységtől kezdve tandíj van, amelynek összege csak az egyéni órák során
magasabb, csoportos foglalkozásoknál
szinte ugyanannyi, mint az első tanszak térítési díja.
– Hogyan lehet beiratkozni?
– A szülőket az iskola honlapján –
www.nadasdy.suli.hu – vagy telefonon (06-1/424-5641) történt bejelentkezés után az iskolatitkár tájékoztatja
arról, hogy a beiratkozási hét melyik
napján találkozhat a választott tanszak
tanárával. n (Tamás Angéla)

Síppal, dobbal, énekszóval
Zongoraversenyen brillíroztak Németh Anikó tanítványai
Második éve tanít a Nádasdy Kálmán
Alapfokú Művészeti Iskolában Németh
Anikó, akinek két növendéke is részt
vett az online megrendezett I. Nemzetközi „Zongoramesék” Zongoraversenyen. A 2. korcsoportban versenyző
lányok közül Kutasi Zsófia Katalin zongorajátékát Arany díjjal, Szabó Abigél
Zsófiáét pedig Bronz díjjal jutalmazta
a szakmai zsűri a beküldött hang- és
képfelvétel alapján.
– Nagyon fiatal a „tanszakom”, huszonkét növendékemből tizenheten teljesen kezdőként kerültek hozzám, így
a két díjazott kislány is. Mindkettőjüknek az egyéniségéhez illeszkedő darabokat választottunk, és szerencsénk
volt, hogy az intézmény bezárása előtti
napon még el is készülhettek a felvételek – mesélte a zongoratanárnő, aki tizenhat éven át oktatta és nevelte a gyerekeket a rózsakerti iskolában, mielőtt
visszatért a zene világába.
– Több végzettséget is szerzett, és
ezekből az évek során szinte mindegyiket használta is. A változatosságot szereti, vagy mindegyik kedves a szívének?
– A gyerekekkel és minden velük
összefüggő tevékenységgel szeretek
foglalkozni. A pályám kezdetén nyolc
évig állami zeneiskolában voltam,
ahogy most, majd tizenhat évig az általános iskolában, ahol néhány évet leszámítva, amikor magyar nyelv és iro-

dalom tantárgyat tanítottam, tanítóként
dolgoztam. Az énektanítás és a zongorázás azonban huszonhat éve életem
középpontjában áll.
– A művészeti iskola egyik újdonsága is a zene és a kicsi gyerekek kapcsolatáról szól. Mit terveznek?
– A zeneiskolába eddig csak második osztályos kortól járhattak a
gyerekek, de a következő tanévtől a
kisebbeknek is szeretnénk zenei foglalkozásokat tartani. Úgy gondoljuk,
hogy a kicsi elsősök hat-nyolc fős csoportokban nagyobb kedvvel énekelnek, tapsolnak és játszanak, könnyebben befogadják a zenét, mint a nagy
létszámú énekórákon, és így a későbbiekben szívesen választanak majd valamilyen hangszert is. Ezeken a heti 2 x
45 perces kiscsoportos találkozásokon,
amelyeket a szolfézstanárok tartanak,
előtérbe kerül a zenére való mozgás
és az éneket kísérő ritmushangszerek,
mint a csörgődob vagy a triangulum is.
Az előképző első osztálya a zeneovikhoz hasonlóan működik majd, helyszíne pedig terveink szerint két-három
olyan kerületi iskola, ahol legalább hatan igénylik ezt a szülők közül. A szolfézs oktatása és a zeneórák közül is
többet a gyerekek saját iskolájában tartunk, de a kisebbek és a szülők kényelme érdekében arra törekszünk, hogy
még több foglalkozás legyen „házon
belül”. n (Tamás Angéla)
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Kormányzati intézkedések
Az újraindítás következő fokozata 5 millió beoltottnál várható
(Folytatás az 1. oldalról) 

Hozzátette: bizonyos tömegrendezvényeken azonban augusztus elejéig, közepéig nem lehet részt venni védettségi
igazolvány nélkül. A járvány még nem
ért véget, az oltás felvétele változatlanul fontos.
Orbán Viktor hangsúlyozta: a regisztráltak száma alapján nem lehetetlen, hogy a beoltottak száma eléri a
hatmilliót, de csak az embereken múlik, egyéni döntésük és felelősségük,
hogy felveszik-e az oltást – hangsúlyozta a kormányfő. Az oltásra továbbra is a vakcinainfo.gov.hu oldalon lehet regisztrálni.
Magyarország az átoltottság szempontjából a világ élmezőnyébe tartozik (a világon a tizedik, Európában
pedig az első).
Orbán Viktor szerint az oltások tekintetében a nyugat-európai országok egy-két hónappal Magyarország
mögött vannak, és nincs másik uniós állam, ahol olyan „plázaszerű kiszolgálás lenne” vakcinákból, mint
Magyarországon.
Online módon a https://www.eeszt.
gov.hu/hu/covid-oltas-idopontfoglalas

linken lehet időpontot foglalni az oltásra.
Jelenleg több mint 944 ezer olyan ember van, aki regisztrált, de nem vette fel
az elérhető vakcinák egyikét sem, mert
feltehetőleg olyan oltásra vár, amely jelenleg nincs. A kormányfő ezzel kapcsolatban megjegyezte: most leginkább Pfizer nincsen, ugyanakkor, ha túl vannak a
16–18 évesek oltásán, akkor hetente 150
ezer 18 év feletti kérhet Pfizer-oltást. A
kormányfő által ismertetett adatok szerint hetente 330 ezer Pfizer-oltás érkezik
hazánkba, ebből második oltásnak 180185 ezret kell beadni.
Bejelentette azt is: az oltást felajánlják a határon túli magyaroknak is. Arra
biztatják a Magyarországon kívül élő
magyarokat, hogy ha szeretnék beoltatni
magukat, akkor regisztráljanak Magyarországon, és megkaphatják az oltást.
A kormányfő arról is beszámolt: a
kormány vakcinagazdálkodással foglalkozó munkacsoportjának jelentése
szerint egy esetlegesen szükséges harmadik oltáshoz is lesz kellő oltóanyag.
Ha kell harmadik oltás, akkor ősszel
és a jövő év első negyedévében ennek
eleget tudnak tenni.

A kormányfő a gazdasági adatokra
rátérve kiemelte: Magyarország a foglalkoztatásban elérte azt a szintet, ahol
a válság előtt volt. Hangsúlyozta: a gazdaság teljesítményéhez nagymértékben
hozzájárult az orvosok és ápolók gyógyító munkája is, hiszen mindenkit, aki
„emberi számítás szerint meggyógyítható volt”, meggyógyítottak.
Kiemelte: a jövő évi költségvetés a
gazdaság újraindításáról szól. Ebben
olyan kiadásokra is vállalkozik a büdzsé, mint a 13. havi nyugdíj lépcsőzetes visszaépítése, nyugdíjprémium
fizetése és a munkát vállaló 25 év alattiak adómentessége.
Kijelentette: a 2022-es költségvetés alkalmas arra, hogy Magyarország
erősebben kerülhessen ki a válságból,
mint amilyen állapotban belekerült.
A kormányfő jelezte azt is: egy hét
múlva feláll az újraindítási operatív törzs,
amely a gazdaság és a gazdaságon túli élet
újraindításával is foglalkozik majd.
Orbán Viktor kitért arra is: tovább kell növelni a családtámogatásokat, a gyermekek után adókedvezményt és egyéb támogatásokat is kell
adni. n (VH – koronavirus.gov.hu)

Elkezdték a fiatalok oltását
Első körben a 16–18 évesek fele már jelentkezett
Múlt héten elindult a 16 és 18 év közötti fiatalok oltása Magyarországon.
A fiatalok több mint 50 százaléka regisztrált a koronavírus elleni vakcinára, az oltások beadása jelenleg is tart
– mondta a Nemzeti Népegészségügyi
Központ járványügyi osztályvezetője
vasárnap a közmédiának.
algóczi Ágnes fontosnak nevezte,

Ghogy az oltásra érkezőknél legyen

ott a szülői beleegyező nyilatkozat:
Szülői hozzájáruló nyilatkozat védőoltáshoz 16 és 18 év közötti személyek
részére
Elmondta, minden korcsoport folyamatosan regisztrálhat az oltásra, ezt
követően pedig állandó jelleggel lehet időpontot foglalni az oltópontokra
a Sinopharm-, az AstraZeneca-, a Pfizer- és a Szputnyik vakcinákra. Bővebben: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/online-idopontfoglalas-az-oltasra.
Hangsúlyozta, a Szputnyik vakcinából az utolsó szállítmány érkezett meg
a kórházakba, így aki ezt az oltóanyagot szeretné, most még kérheti.

Az előbbieken túl a háziorvosok
Moderna- és Janssen-vakcinákkal oltanak, utóbbi oltóanyag előnye, hogy
elég belőle egy dózis, vagyis már az
első oltás után védettséget ad a megfelelő idő elteltével – fejtette ki Galgóczi Ágnes.
Emlékeztetett, már több mint 5 millióan regisztráltak védőoltásra és 4,6
millióan kapták meg legalább az első
vakcinát.
A járványügyi osztályvezető kiemelte ugyanakkor, hogy a járványügyi adatok folyamatos javulása ellenére sem szabad megfeledkezni a
védőintézkedések betartásáról, és folytatni kell az oltások beadását is.
Galgóczi Ágnes ismételten arra kért
mindenkit, regisztráljon az oltásra, továbbá figyelmeztetett arra is, hogy a
második részoltás is nagyon fontos a
hosszabb ideig tartó, teljesebb védelem eléréséért.
Egy esetleges negyedik járványhullám elkerüléséért az a legfontosabb,
hogy a lehető legtöbben kapjanak védőoltást – tette hozzá. n (mti)

Applikációval is igazolhatjuk a védettséget
Péntektől ingyenesen letölthető a védőoltást igazoló mobilalkalmazás
éntektől már ingyen le lehet tölte-

Pni azt a jelenleg tesztüzemmódban

működő mobilalkalmazást, amely igazolja az oltás tényét, ezzel képes a védettségi igazolvány kiváltására. A
Google Play áruházban „EESZT alkalmazás” nevű, az App Store-ban pedig
„EESZT Lakossagi” nevű applikáció
nagyban megkönnyíti mind az oltottak,
mind a sok embert fogadó szolgáltatók
(pl. mozik, színházak, koncertek, fesztiválok, sport- és egyéb rendezvények
szervezőinek, vagy akár éttermek) dolgát. Azokon a helyeken, ahol a látogatás védettségi igazolványhoz kötött, a
szolgáltató mostantól – a védettségi igazolvány felmutatása helyett – akár QRkód-leolvasóval is ellenőrizheti, hogy
a látogató oltott-e vagy sem. Az alkalmazás androidos és iOS-es mobiltelefonokra is letölthető, és az a szolgáltatóknak és az oltottaknak is ingyenes.
Az alkalmazás tehát azoknak is
nagyban megkönnyíti az életét, akik
már megkapták az oltást, de valamilyen oknál fogva a védettségi igazolványt még nem. Az alkalmazást használó szolgáltatók pedig nemcsak a
beléptetést tudják így egyszerűsíteni,
hanem jelentősen tudják vendégkörüket is növelni. Az alkalmazás az első
védőoltás rögzítése után gyakorlatilag
azonnal képes igazolni az oltás tényét,
mert közvetlenül össze van kötve az
oltóorvosok által használt informatikai
rendszerrel (EESZT). Az alkalmazás
így egyértelműen jelzi az oltás hiányát
is. A mobilalkalmazás tehát az oltás té-

nyét igazolja, a vírusfertőzésen való átesettséget viszont nem, azt továbbra is
csak a védettségi igazolvány igazolja.

Az alkalmazás használatának lépései:
1) Töltse le az EESZT mobilalkalmazást a telefonjára.
2) Regisztráljon a www.eeszt.gov.
hu honlapon. Ehhez elektronikus azonosítás szükséges (Ügyfélkapu, e-személyi igazolvány, telefonos azonosítás).
3) A regisztráció során meg kell
adni egy 6 jegyű PIN-kódot, a mobileszközön az alkalmazás használatához
is csak ezt a PIN-kódot kell használni.
4) A regisztráció után az alkalmazás
használatra kész.
5) Az alkalmazás használatához jelentkezzen be a regisztráció során megadott PIN-kóddal.

6) Válassza ki a
COVIDoltásigazolás menüpontot; amen�nyiben van megfelelő oltás, megjelennek annak információi. A
felhasználó azonosítását követően igazolja az oltott nevét, TAJszámát, az oltás idejét, vagy annak
hiányát.
7) Ha olyan helyre megy, ahol
védettségi igazolvány szükséges, a
szolgáltató az EESZT Covid Control
applikáció segítségével ellenőrizheti
az ön oltásának meglétét.
A szolgáltatók a vendégek/látogatók beléptetésekor tehát az
EESZT Covid Control applikációval tudják ellenőrizni, hogy a vendég/látogató oltott-e vagy sem. Ehhez a szolgáltatóknak ezt az EESZT
Covid Control applikációt kell
letölteniük. n (koronavirus.gov.hu)

Ismét tömegesen oltják
a budafok-tétényieket
Szerdán és csütörtökön néhány szakrendelés
szünetel a vakcináció miatt
Ismét tömegesen oltják a budafoktétényieket május 19-én és május 20-án.
Két nap alatt több mint 1200 kerületi lakos kapja meg a koronavírus elleni védőoltást.
zúttal a második körös Pfizer- és

EModerna-vakcinával oltják a helyie-

ket. A Káldor Adolf Szakrendelő megnövekedett oltási feladatai miatt a belgyógyászat, az ortopédia, a neurológia, a
laboratórium, a foglalkozás-egészségügy
és a gyógytorna szakrendelés szünetel.
A koronavírus-járvány elleni küzdelemben kiemelten fontos feladat a lakosság minél szélesebb körű oltása. A már
meglévő két első emeleti oltóponton kívül további 2-2 oltóhelyet jelöltek ki a
földszinten és a III. emeleten. Ez olyan
szintű szervezést és logisztikát igényel,
ami mellett a szakrendelőben a belgyógyászat, ortopédia, neurológia, gyógytor-

na, laboratórium, foglalkozás-egészségügy napi betegellátása nem megoldható,
mert a munkatársak egy részét kirendelik az oltási munkálatokra. A szakrendelő
tájékoztatása szerint az oltásra és a szakrendelésekre érkezők védelme érdekében szükséges volt meghozni ezt a nehéz
döntést. Azokat a betegeket, akik ezen a
napon előjegyzett időponttal rendelkeztek, a szakrendelő munkatársai értesítik
az időpont törléséről. Az elmaradt rendeléseket későbbi időpontban pótolják. A
felsorolásban nem szereplő szakrendeléseken változatlanul fogadják az előjegyzett betegeket.
A szerdán és csütörtökön, két napra
felfüggesztett szakrendelések kellemetlenséggel járnak, azonban több mint 1200
kerületi lakos kaphatja meg így a második
körös oltást, megszerezve a teljes védettséget. Ezért kérik a páciensek megértő türelmét. n (budafokteteny.hu)

Városházi Híradó
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Jelkép lett Zsófi rajzából

Márki Jonka Zsófia és Lukács Melina nyert a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat versenyén
Kiosztották a legjobbaknak járó díjat a lengyel–magyar barátság jegyében meghirdetett rajzpályázat győztesei között. Ezt a versenyt a lengyel
közösség már régóta megtartja gyerekek számára, de a helyi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat csak most márciusban hirdette meg először.
beérkező pályaműveket két kor-

Acsoportban értékelte a zsűri. A ver-

senyt a Nádasdy Kálmán Művészeti Iskolával együttműködésben szervezték
meg, de a vírushelyzet miatt csak online formában tudták megtartani, így a
közönség a Facebookon szavazhatott a
legjobb rajzokra.
A Szent István téren rendezték meg
a díjátadót, melyen a helyezést elért
gyermekek és szüleik jelentek meg. Az
ünnepségen részt vett Dankóné Hegedűs Jolán alpolgármester is, aki nagyon
örül a sok szép alkotásnak. „Huszonöt évig tanítottam a Nádasdy Kálmán
Művészeti Iskolában és nagyon jó látni, hogy ilyen sok tehetséges gyermek
van a kerületben. A Lengyel Nemzeti-

ségi Önkormányzat, igaz, még csak két
éve alakult itt meg, de rendkívül aktív
csapattal rendelkezik” – mondta Dankóné Hegedűs Jolán. Hozzátette, hogy
ebben a pandémiás időszakban is mindent megtesznek, hogy valamilyen formában jelen legyenek a köztudatban és
kapcsolatban maradhassanak a közösséggel.
Huszonkét alkotás érkezett be a
meghirdetett pályázatra, melynek egyik
első helyezettje Márki Jonka Zsófia
lett. „Nagyon szeretek rajzolni és festeni, ezt a képet egy óra alatt készítettem el. Azt szerettem volna elmondani
ezzel a rajzzal, hogy milyen jó barátokkal lenni, és nem számít, hogy valaki
egy másik országból való” – mondta a
győztes rajz alkotója. Zsófi rajza mostantól a kerületi Lengyel Nemzetiségi
Önkormányzat logója lesz, és rákerül
pólókra és sapkákra is. Hat- és nyolcéves korosztályban első helyezést ért
el Lukács Milena. A kisebb gyerekek sci-fi témában rajzolhatták meg a
jövő iskoláját. Sokan merítettek ihletett Stanislaw Herman Lem valame-

lyik regényéből. A harmadik helyezettek között holtverseny alakult ki, ezért
összesen nyolcan kaptak oklevelet,
ajándékokat. A legjobbak könyvutalványban is részesültek. Csalóné Kálai Ágota, a Lengyel–Magyar Önkormányzat helyettes vezetője elmondta,
hogy a jövőben szeretnének szervezni
a gyerekeknek kirándulásokat és lovas
táborokat is, ha a járványhelyzet ezt
megengedi. n (Viszkocsil Dóra)

A díjazottak
6–8 éves korosztály:
1. Lukács Milena,
2. Lőrincz Emma,
3. Illés Abigél, Lipták Bendegúz.
9–12 éves korosztály:
1. Márki Jonka Zsófia,
2. Gergely Réka,
3. Kordaszewska Kornelia, Szepessy
Jagielski Jakab. n

A Social Point Alapítvány önkéntesei

Adománynap Poldi bácsinál
Ruhákat, háztartási eszközöket kaptak a rászorulók
Rengeteg rászoruló család és hajléktalan látogatott el május 16-án a Social
Point Alapítvány által szervezett adománynapra a rózsavölgyi Poldi bácsi
sörözőjébe. Tamás Lászlóné, a szervezet vezetője több hónap alatt felhalmozódott ruhaneműket, játékokat
és háztartási eszközöket ajándékozott
munkatársai segítségével az érkező
embereknek.
tervek szerint húsvét előtt szeretett

Avolna a Social Point Alapítvány Bu-

dafok-Tétény csoportja adománynapot
tartani, de a járványügyi szabályok miatt
erre nem volt lehetőség, ezért rengeteg
felajánlás gyűlt össze néhány hónap alatt.
Vasárnap tíz órakor nyitotta meg kapuit a
söröző, ahova maszkban és meghatározott számban lehetett csak belépni. „Mindenki nagyon türelmesen és segítőkészen
várta ki a sorát az épület előtt” – mondta
a szervező.
Az adományok között voltak ruhák, cipők, törülközők, háztartási esz-

közök és sokféle játék, minden korosztálynak. A rászorulók számára
hatalmas segítség volt ez a nap, hiszen
vannak olyanok, akik nem tudnak új
ruhát venni maguknak és a gyermekeiknek. A válogatást követően mindenki egy tál meleg ételt is kapott a
szervező csapattól: finom, háziasan
elkészített csirkepörköltet tésztával
és savanyúsággal. Körülbelül hatvanan jelentek meg összesen egész nap
a helyszínen. A főétel mellé mindenki kapott péksüteményt és gyümölcsöt is. Volt olyan hajléktalan, akinek
ez volt az aznapi első, és lehet, hogy
az utolsó étkezése is. „Mindig melegség tölti el a szívemet, amikor adhatok
és láthatom, hogy a rengeteg holmi jó
helyre kerül” – mondta Tamás Lászlóné. Adományok még vannak, és a
sok jólelkű adakozónak köszönhetően lesznek is, ezért a Social Point Alapítvány munkatársai úgy gondolták,
hogy kéthetente szeretnének szervezni ruhaosztást. n (Viszkocsil Dóra)

kék hírek

Kötet Promontor kapujáról

Új képeskönyv jelent meg a Péter-Pál utcáról és környékéről
Új képeskönyvet jelentetett meg a Budafoki Péter-Pál Utca és Környéke Polgári Kör május elején önkormányzati támogatással. A kiadvány 170 színes
és fekete-fehér fényképet tartalmaz,
melyeket rövid történelmi leírások
tesznek egyedülállóvá. A könyv már elolvasható a budafoki könyvtárban.
„Budapest egyik legszebb utcáját szerettük volna megörökíteni az utókor
számára” – így foglalta össze a könyv
megszületésének fő célját Vankó András, a Budafoki Péter-Pál Utca és Környéke Polgári Kör elnöke. A település
első utcájában olyan történelmi épületek voltak és még mindig fellelhetőek, amelyekről fényképek szerepelnek
a könyvben. A már elbontott vagy ös�szedőlt házakat régi képeslapokon, fotókon, a még mindig megtekinthetőket pedig Vankó András által készített
fényképeken lehet fellelni a könyvben.
Garbóci László helytörténész rövid leírásokkal tette még érdekesebbé a kiadványt. „A főváros 1957–58ban felmérte a XXII. kerületet, és több
mint 130 képet készítettek. Megállapították, hogy a Péter-Pál utca a főváros egyetlen copf stílusú utcája, ami

a könyvben a képeken majd látszik
is. A behajtók oszlopfőin copf stílusú vázák voltak, a tulajdonosok még
arra is figyeltek, hogy a két egymás
mellett lévő épületnél ne legyen egyforma díszítés. Emellett a homlokzatoknak a nagy része is copf stílusban
készült” – mondta el Garbóci László
helytörténész. Garbóci László és Vankó András egy évig dolgozott közö-

sen a könyvön, mely a Klauzál Gábor
Művelődési Központban és a hamarosan megnyitó Magdolna Udvarban is
megvásárolható. A gyönyörű épületeket és épületrészleteket tartalmazó kiadvány értékes kiegészítője a három
évvel ezelőtt megjelent Tények, történetek, képek című helytörténeti könyvnek, mely az egész kerület történelmét
meséli el. n (Viszkocsil Dóra)

Ellopták egy ételfutár gépkocsiját
A XXII. kerületi rendőrkapitányság lopás bűntett megalapozott gyanúja miatt folytat
nyomozást R. Roland 26 éves budapesti lakos ellen, aki hétfőn 13 óra körül Budapesten, a XXII. kerületi Jókai Mór utcából eltulajdonított egy parkoló gépkocsit. Az autó egy
ételfutár szolgálati kocsija volt, akinek pénztárcája, személyes okmányai, illetve a munkájához használt, bankkártyás fizetésre szolgáló terminálja is a járműben volt. A rendőrök a bejelentéstől számítva másfél óra alatt kerítették kézre R. Rolandot, aki nem
először került a hatóságok látókörébe; korábban a Fővárosi Törvényszék személyi szabadság megsértése miatt elfogatóparancsot adott ki ellene. A nyomozók a férfit gyanúsítottként hallgatták ki és vették őrizetbe. A rendőrség végül rövid idő múlva egy benzinkút kamerafelvételei alapján fogta el a tettest. n (police.hu)

Oszlopot döntött ki egy autó Tétényben
Villanyoszlopnak ütközött egy személyautó Budapest XXII. kerületében, az Angeli utcában
– közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A műszaki mentéshez a fővárosi
tűzoltók egységei vonultak a helyszínre. Mivel a baleset következtében a villanyoszlop is
megdőlt, ezért a helyszínre az áramszolgáltató szakembereit is riasztották. Az eset az OKF
bejelentése szerint az Angeli utca–Sport utca sarok után nem sokkal történt, éppen a Nagytétényi Kohász SE focipályája mellett. n (katasztrofavedelem.hu)

Háztető égett az Erdélyi utcában
Kigyulladt egy tizenöt négyzetméteres melléképület tetőszerkezete a XXII. kerületi Erdélyi utcában – írta meg hivatalos közleményében az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A tűzesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották,
a tüzet eloltották. n (katasztrofavedelem.hu)
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Ismét indul
a Pincejárat

Borkóstolók, finom ételek, tematikus séták,
játékok és zenés programok várják a vendégeket
únius első szombatján ismét indul a

JBudafoki Pincejárat. A tervek sze-

rint június 5-én 11 és 14 órai kezdettel
újra lesz múzeumlátogatás és vezetett
pinceséta a Törley Pezsgőmanufaktúrában, az Anna u. 7. szám alatt, ahol
két csoport (maximum 20-25 fő/csoport) számára tudják biztosítani a programot. Ezért kötelező a regisztráció a
muzeum@torley.hu oldalon. A jegyek
a helyszínen a látogatás előtt, vagy elővételben is megvásárolhatók a Törley webshopjában (Torleymuzeum.hu/
torley-muzeum-jegy). A jegyvásárlás
azonban önmagában nem minősül regisztrációnak.
A vezetett séta során a látogatók
megismerhetik a Törley család és a
hazai pezsgőgyártás történetét, a pincében feltárják a technológiákban rejlő titkokat, majd a látogatás végén
mindenki megkóstolhatja a megismert
technológiák alapján készített pezsgőket. Minden látogató ajándékba kapja az emblémázott kóstolópoharat
is. A látogatás az érvényes járványügyi szabályok betartása mellett lehetséges. Érkezéskor a jelenleg hatályos jogszabályok szerint a védettségi
igazolvány és a személyi azonosításra alkalmas igazolvány bemutatása
kötelező. Feltétele a látogatásnak a
kézfertőtlenítés és a maszk szabályos
viselése is. A program ára 4000 Ft/
fő. 18 éven aluliak ezen a látogatáson
nem vehetnek részt. Széchenyi Pihenőkártyát elfogadnak helyszíni jegyvásárlás esetén.
A vezetés magyar nyelven zajlik,
kisállatokkal a Törley Gyűjtemény és
Látogatóközpont nem látogatható. A
szervező fenntartja a jogot, hogy 15 fő/
csoport létszám alatt a csoportokat ös�szevonja, vagy a programot ne indítsa el.
Szintén pinceséták lesznek szombaton a Záborszky Pince – Borvárosban is, a Nagytétényi út 24–26. szám
alatt. A programok 12, 14., 16 és 18
órakor indulnak, a kapuzárás 20 órakor lesz. A Záborszky Kúria területén
átadott Borvárosban a történelmi hordósoron az évszázados hagyományok
alapján kialakult különböző típusú
hordók és a fafaragó művészek remekművei szemlélhetők meg. A Mesterségek Múzeumában a borszállításhoz és hordókészítéshez kapcsolódó
egykori szakmák relikviái mesélnek
az alkotás folyamatáról. A Borutcán a
magyarországi borvidékek építészettörténeti emlékeiben gyönyörködhet a
rejtvény

Megfejtendő:

A részvételi költségvetés
egyik nyertes és megvalósult
sportprojektje

látogató. Megtekinthetjük az egykori
Pestiskápolnát is. A pinceséta részvételi díja 1 pohár bor kóstolásával 1500
Ft/fő, 2 pohár bor kóstolásával 1900
Ft/fő. A látogatás itt is az érvényes járványügyi szabályok betartása mellett
lehetséges.
Érkezéskor a jelenleg hatályos
jogszabályok szerint a védettségi igazolvány és a személyi azonosításra
alkalmas igazolvány bemutatása kötelező.
A Budafoki Pincejárat vendégeit
várják a Duna-parton, a DunaFok Szabadidőparkban is, a Grill és BBQ teraszon, a Hajó u. 2. szám alatt.
Borkóstoló lesz a Várszegi Pincészetben 14 és 23 óra között, a Nagytétényi út 70. szám alatt. A különleges
hangulatú programon a Dél-balatoni
Borvidék borai mellett látványkonyhában készült ízletes falatokat is fogyaszthatnak a vendégek. A belépés ingyenes. A pincében 16 órától a Fluffy
Melange játszik.
A zene és a gasztronómia kap főszerepet a több száz éves Seybold–
Garab Pincében is június 5-én 14
és 20 óra között, a Péter-Pál u. 39.ben. Előzetes regisztrációval (+3670/313-2978 vagy orszagcimer@
gmail.com) fogyaszthatunk kemencében sült csülköt is, amelynek az
ára: 3500 Ft. 14.30-tól 19.30-ig pedig a Matucsek Duó muzsikál. A pincéből indul a Budafoki Pincejárat
szokásos tematikus helytörténeti sétája is Mesélő Péter-Pál utcai házak
címmel, Garbóci László vezetésével. A csomag ára 2200 Ft, amely tartalmazza a 2 tételes borkóstolót és a
frissen sült perecet a Seybold–Garab
Pincében. Ez a program is előzetes
regisztrácóhoz kötött.
Ismét lesz vacsorával egybekötött
pincekvíz a Borköltők Pince Étteremben 18 óra és 21.30 között a Jókai Mór
u. 26.-ban. A győztes csapat 1 üveg
bort nyerhet.
A program előzetes regisztrációhoz kötött, június 3-án reggel 8
óráig lehet jelentkezni e-mailen a
borkoltokpince@gmail.com
vagy
messengeren a www.facebook.com/
borkoltok címen. A menüt is addig lehet kiválasztani. A jelentkezést a választott menü árának előzetes utalásával tudják megerősíteni. A helyszínen
készpénzben fizethető a többi fogyasztás.
A Katona Borházban úgynevezett
gyorstalpaló borkurzust tartanak ezen

a napon 16 órától a Borkő u. 10. szám
alatt.
A kurzus kiscsoportos, maximum
20 fő, a részvételi díj 8900 Ft (bruttó ár, mely tartalmazza a teljes kurzust kis elvihető tananyaggal, étellel,
itallal, és egy palack bort a borászat kínálatából elvitelre. Az összeg
a helyszínen érkezéskor, készpénzben fizetendő). Jelentkezni az info@
katonaborhaz.hu oldalon lehet. Innen
is indul tematikus séta 15 óra és 16.30
között, amely a Borkő és Zilahi utca
pincéinek kialakulásáról és történetéről szól, és szintén regisztrációhoz kötött.
A Katona Borházban lesz borkóstoló is 14 és 22 óra között, miközben
a PLESKO Jazz Band játszik. Tartanak továbbá tárlatvezetést a Barlanglakás Emlékmúzeumban 15 és
20 óra között (1222 Budapest, Veréb u. 4.). A jó hangulatról itt Kaltenecker Gábor harmonikaművész
gondoskodik. Előzetes bejelentkezés a gyonki.viktoria@klauzalhaz.
hu címen, vagy a 06-20/424-9280-as
számon lehetséges Gyönki Viktória
muzeális gyűjteményi referensnél.
Az utolsó tárlatvezetés időpontja 19
óra.
A Budafoki légópincében (HIFA)
ismét bemutatják a GOMBAkatakomb
játékot a 15 óra és 18.30 kö-

zött, a Sörház utca 5. szám alatt. A
GOMBAkatakomba egy különleges
játéktér, ahol egyszerre bontakozik ki
és gazdagodik a gombákhoz fűződő
viszonyunk. További részletek megtalálhatók a Bornegyed.hu/pincejarat/
programok oldalon lehet.

A közeli Borvárosban lesz Budafoki Borismereti „séta” is Bitai Gergely
sommelier-vel 15 órától.
A Vasmacska Teraszon pedig a
VimaVin Pincészet borait lehet megkóstolni 12 órától. A helyszínen lehetőség
nyílik a tételek megvásárlására is. n (vh)

Házi koncert nem
csak kerületieknek
Csaknem ezer érdeklődőt vonzott
a Budapest Piano Quartet programja
Nyolc kéz virtuóz játékát élvezhettük
a Hegedűs házaspár esti házi koncertjén május 11-én. A két zongorán megszólaló mesterműveket a Kossuth- és
Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, Hegedűs Endre és felesége, Hegedűs Katalin, valamint Baráz Ádám és Baráz
Alisa tolmácsolásában online nézhette
és hallgathatta a zeneszerető közönség a YouTube-on Hegedűs házikoncert
#22 – Nyolckezesek. Budapest Piano
Quartet címmel.
Hegedűs házaspár a bezártság idő-

Aszaka alatt döntötte el, hogy élő

hangversenyek hiányában online sorozatot indít, és otthonában ad szóló- és
kamarakoncerteket a zenerajongóknak.
Legutóbbi, huszonkettedik előadásukban azzal a különlegességgel lepték
meg közönségüket, hogy két zongorán,
kvartettben játszották el a kiváló zeneszerzők remek műveit.
Elsőként az élet és halál problémáját boncolgató, Don Giovanni című Mozart-operából csendült fel a nyitány, amit
Csajkovszkij Rómeó és Júlia nyitányfantáziája követett. A művekről – ahogy
már megszokhattuk – rengeteg információt osztott meg Hegedűs Endre, sőt
hangszerük nagyszerűségéről is mondott
pár szót.

– A zongora egy civilizációs csúcstermék. Olyan univerzális hangszer, amelynek hangterjedelme átöleli az általunk élvezhetőnek vélt hangtartományt, a legalsó
hangja 26-ot, a legmagasabb pedig közel 4500-at rezeg másodpercenként. Nagyon érzékeny hangszer, a hangos és halk
muzsikálásra egyaránt alkalmas – beszélt
a koncert „mellékszereplőiről” a zongoraművész, majd e kitérő után a kvartett
előadásában elhangzott még Grieg egyik
közkedvelt darabja, a Peer Gynt I. szvit és
Liszt IX. magyar rapszódiája.
A számos érdeklődőt vonzó program zárásaként Hegedűs Katalin arról tájékoztatta a hallgatóságot, hogy a
házi koncerteket az élő hangversenyek
mellett is szeretnék folytatni. Felhívta a figyelmet a Péter-Pál-napon (június 29-én) várható négykezes koncertre, amelyet férjével, Hegedűs Endrével
ad majd a Pesti Vármegyeháza Díszudvarán, és augusztus 3-át is megemlítette, amikor új kamarapartnereikkel
a Pesti Vigadó Dísztermében zongoráznak, többek között nyolckezes darabokat. Arról is értesültünk, hogy Baráz
Ádámot és Baráz Alisát legközelebb az
ismét vendégeket fogadó If Jazz Caféban hallhatjuk zongorázni, mégpedig
egyedüli klasszikus muzsikusokként a
jazz otthonában. n (Tamás Angéla)
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OKTATÁS, KÖRNYEZETVÉDELEM

 Városházi Híradó

Kompetenciamérés
kezdődik az iskolákban
Az intézményekben május 26-án egyforma
körülmények között írják meg a diákok a tesztet
Alig négy hét van hátra az idei tanévből, a diákokra azonban a ballagások
és évzárók előtt még országos mérések és tesztek várnak.
z Emmi rendelete szerint idén má-

Ajus 19-én tartják az idegen nyelvi

Zöldterületek újulnak meg
Véleményezhető a fővárosi parkok fejlesztését is célzó Radó Dezső-terv
A Radó Dezső-terv Budapest zöldinfrastruktúrájának fejlesztését tűzte ki célul. A terv az uniós fejlesztési ciklushoz
igazítva a középtávon megvalósítandó programokat és projekteket listázza,
melyek között budafok-tétényi helyszínek is szerepelnek.
Radó Dezső-terv átfogó céljai vezér-

Aelvként szolgálnak a főváros zöldinf-

rastruktúráját érintő programok és projektek kidolgozása során. Átfogó céljai
közé tartozik az egészséges várost segítő zöldinfrastruktúra fenntartása, a klímatudatos zöldinfrastruktúra-üzemeltetés, a biodiverzitás szinten tartását és
lehetőség szerinti növelését segítő városi

zöldinfrastruktúra-fenntartás és fejlesztés, az együttműködésen alapuló zöldinfrastruktúra-fejlesztés, az okos zöldinfrastruktúra-szolgáltatások bővítése.
A terv kiemelt célja, hogy 2030-ig az
egy főre jutó zöldterületek (parkterületek) mennyiségét a jelenlegi 6 négyzetméterről 7 négyzetméterre növeljék. Ez
a vállalás 2020. évi lakossági adatokkal
számolva összvárosi szinten több mint
két Margitszigetnek megfelelő nagyságú új közparkokat jelent.
Részletesen a Radó Dezső-tervről a
budafokteteny.hu oldalon olvashatnak.
Itt megtalálják azt az oldalt is, ahol azok
a zöldterületek szerepelnek, amelyek
tervezését már elkezdte vagy épp elő-

készíti a fővárosi önkormányzat a Radó
Dezső-terv részeként. Többek között a
XXII. kerületi helyszíneket is, a Tétényi-fennsík és a Háros-sziget (Hunyadi
laktanya) rehabilitációjáról szóló projekteket, valamint a Hosszúréti-patak:
Tórendszer felülvizsgálatával foglalkozó tanulmányt, ami ugyan nem kerületi,
de nagymértékben érinti az itt élőket is.
Az önkormányzat kéri, hogy ismerjük meg ezeket a projekteket és értékeljük csillagozással az oldalon. Tájékozódjunk a munka előrehaladásáról,
töltsük ki az épp futó kérdőíveket, vagy
nézzük meg a korábbi felmérések eredményeit, ezzel is szolgálva a kerületi
igényeket, érdekeket. n (vh)

Begónia és balkon aranya

Továbblépnek a nyolcadikosok
A kerületben várhatóan 562 nyolcadikos végez

A kerületieknek szánt egynyári növények a Fitolandban nevelkedtek
Öröm végigmenni Budafok „főutcáján”, látva az oszlopokról leomló, gyönyörűen virágzó futómuskátlikat, ám a
többi utca is hamarosan virágba borul, hiszen május utolsó hetében az
önkormányzat huszonhatezer balkon- és egynyári virágot oszt ki a kerületieknek, hogy házuk, lakásuk utcai
frontját begóniával, balkon aranyával,
pistikével és bársonyvirággal tegyék
barátságossá.
Fitoland muskátlijai díszítik például
a Mária Terézia utcát, de a lakosoknak szánt egynyári növények is a dísznövénykertészetben nevelkedtek. A céget vezető két tulajdonos egyikével,
Friedmann Károllyal a muskátliról, a
magyarok növénytartási szokásairól, a
divatos növényekről és a Tétényi-fennsíkról beszélgettünk.
– Milyen növényeknek van most a
szezonja?
– A sokak által kedvelt muskátlinak
mindenképpen. Magyarországon ez az
egyik legnépszerűbb balkonnövény,
mert nyár elejétől az őszi fagyokig folyamatosan virágzik, és viszonylag kevés törődést igényel. Ez a Dél-Afrikában őshonos, szubtrópusi növény csak
a XVIII. században került Európába, de
ma már szinte minden háznál van belőle legalább egy cserépnyi. Több éve
mi is megjelenünk a piacon saját termesztésű állómuskátlival. Idén is nagyon szép dugványokat kaptunk, gyö-

A

nyörűek lettek a növények, mindegyik
zömök, kompakt és erőteljes. A minőségük kiváló, és sikerül kedvező áron
kínálnunk. Nálunk szeretetteljesebb a
növénytartás, mint a környező országokban, ahol virágzás után sokszor kidobják a növényt. A magyarok mindent,
amit lehet, így a muskátlit is átteleltetik
a pincéjükben, a növények pedig meghálálják a gondoskodást, és a következő
évben is ugyanúgy pompáznak.
– A növények közül ma melyik divatos?
– Nagyon kedveltek a Fitolandban
is szép számban kapható friss fűszernövények. Kis helyen, egy ablakba
tett balkonládában elférnek, és a há-

mérést. Ez az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán az angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanuló diákokat érinti. A mérés alól csak
az mentesül, akinek SNI/BTM státusza van, vagy aki „ideiglenes sérülés”
miatt nem tud részt venni rajta. A feladatok megoldása során semmilyen
segédeszköz (pl. szótár) nem használható.
Az idegen nyelvi mérés célja elsősorban az, hogy az iskolákat és a tanárokat
szembesítse saját nyelvoktatásuk eredményességével. Az eredményeket mindenki
annak tudatában értékelheti, hogy a mérésben milyen tanterv szerint tanuló diákok vettek részt. A mérés másik célja,
hogy a felső tagozatos tanulók nyelvtudásáról statisztikai jellegű adatokat biztosítson, azaz képet adjon a nyelvismeret országos szintjéről. A mérések eredményét
az érintett általános iskola az Oktatási Hivatal (OH) által közzétett javítókulcsok
alapján értékeli, az eredményeket pedig
idegen nyelvenként és évfolyamonként
lebontva 2021. június 11-ig közzéteszi.
Idén a koronavírus-járvány miatt a tanulók szövegértési képességeit

és matematikai eszköztudását felmérő
országos kompetenciamérés sem marad el. A mérés napja általában május
utolsó szerdája, idén ez május 26. Ezen
a napon az ország összes iskolájában
azonos időpontban és azonos körülmények között írják meg a tesztet a 6., 8.
és 10. évfolyamon tanuló diákok.
Budafok-Tétény általános és középiskoláiban összesen 1283 gyerek,
azaz 531 hatodikos, 562 nyolcadikos
és 216 tizedikes vesz részt a kompetenciamérésben, amennyiben betegség
vagy egyéb okok nem gördítenek eléjük akadályt, hogy megjelenjenek az
iskolában. Számukra ez a tanítási nap
két szövegértés- és két matematikaórából áll majd.
A feladatokkal elsősorban nem az iskolai tanterv konkrét megvalósulását
mérik, hanem a tanulóknak azt a képességét, hogy a tanultakat hogyan tudják
alkalmazni valódi problémák, helyzetek megoldásában. A szövegértésre és a
matematikai feladatok megoldására is 2
x 45 percet kapnak a gyerekek 10, 15
és 10 perces szünetekkel. A tanulók a
matematikateszt megoldásához kizárólag vonalzót és számológépet használhatnak.
A tesztfüzetek javítása az OH-ban történik a központilag kiadott javítókulcsok
alapján, a gyerekek által elért eredményről pedig csak a következő tanévben értesülnek az intézmények. n (Tamás Angéla)

ziasszonyok csak csippentenek belőlük, ha kell a levesbe vagy a hús mellé. Az emberek szívesen válogatnak az
egynyáriakból is, amelyekből rengeteg fajtát tartunk. Különösen ebben a
kivételes helyzetben vásárolnak többet, amiben az elmúlt egy-másfél éve
vagyunk. Mivel mindenki sok időt tölt
otthon, igyekszik kényelmesebbé tenni
és szépíteni környezetét.
– Tágabb értelemben környezetvédőként ön is ezen fáradozik úgy huszonöt éve.
– A Tétényi-fennsíkon az élőhelyek fenntartásán dolgozunk a Zöld
Jövő Környezetvédelmi Egyesülettel és a Magyar Madártani Egyesülettel. Az egyik legnagyobb feladat most
az özönnövények (nem őshonos – a
szerk.) elleni küzdelem, mert azok a
terjeszkedésükkel elfoglalják, majd
megszüntetik ezen az európai szinten
is védett területen a ritka, őshonos növény- és állatfajok élőhelyeit. A bálványfát, az olajfűzet és a galagonyát
kell megfelelően irtanunk, hogy fenntarthassuk a fennsík sztyepprét jellegét. Szerencsére a téli időszakban
nálunk kevesebb a munka, így a felszabadult munkaerőt minden évben átcsoportosítom, és a kollégáim is tudnak nekünk segíteni. Nagyon büszke
vagyok erre a százegynéhány hektárra, örülök, hogy az elmúlt huszonöt év
alatt sikerült megvédenünk, értékeit
megőriznünk. n (Tamás Angéla)

Hivatalosan április 30-án véget ért a
középfokú felvételi eljárás általános
szakasza, ám ez nem jelenti azt, hogy
minden nyolcadikos felvételt nyert valamelyik általa választott középfokú intézménybe. Azoknak, akik nem jutottak
be egyik középiskolába se, május 10-én
rendkívüli felvételi kezdődött.
dén közel 91 ezer nyolcadikos tett fel-

Ivételi vizsgát. Az Oktatási Hivatal

(OH) adatai szerint a végzősök 95 százalékát felvették már valamelyik középiskolába, a többiek pedig rendkívüli felvételire jelentkezhetnek, most már
közvetlenül az intézményekben. Az OH
honlapján található keresőprogram segíti a szülőket abban, hogy felvételt nem
nyert gyermekük számára iskolát keressenek, tájékozódjanak az intézmények
által meghirdetett üres férőhelyekről.
A XXII. kerületben például a Tomori
Pál Magyar–Angol Két tanítási nyelvű
Közgazdasági Technikum hirdet rendkívüli felvételi eljárást, amelyről minden tudnivaló megtalálható az iskola
honlapján.
A kerületben előreláthatóan 562-en
végzik el a nyolcadik osztályt, de Budafok-Tétényben is többen keresik még
új iskolájukat. Az általános iskolák
igazgatói által adott információk alapján a diákok közül 199-en gimnáziumban (45%), 173-an (39%) technikumban vagy szakgimnáziumban, 58-an
(13%) szakképző intézményben tanul-

nak tovább, míg 15-en (3%) egyéb lehetőséggel élnek, vagy még nincs biztos helyük. A kerületi középiskolákat
41-en (9%) választották. A gyerekek és
szülők a közgazdaságtan, idegen nyelv
és művészeti képzés, az informatika, a
műszaki vonal, a turisztika és vendéglátóipar iránt érdeklődtek leginkább, a középiskolák közül az Újbudai Széchenyi
István Gimnázium, az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium, a József Attila
Gimnázium és az Öveges József Technikum volt a legnépszerűbb.
A pedagógusok úgy látják, hogy a
digitális tanrend nem hatott negatívan a
tanulókra, a felvételire való felkészülést
kissé nehezítette ugyan, de nem igazán
befolyásolta, a nehézség inkább abban
állt, hogy a diákok elszoktak a feszített
45 perces, sőt a kétszer 45 perces feladatmegoldásoktól. A diákok egy részét hátrányosan érintette, hogy a szóbeli felvételik „belecsúsztak” a digitális
munkarendbe – néhány iskolában online szóbelit tartottak, némelyikben pedig a fokozódó vírushelyzet miatt el is
maradt –, mert számítottak az ott szerezhető pontokra.
A nyolcadikosok kiemelték: hiányolták, hogy nem vehettek részt a továbbtanulással kapcsolatos fórumokon
és személyes jelenléttel a középiskolai
előkészítőkön, valamint hiányzott nekik a középiskolákban tett látogatás élménye, a nyílt napokon való megjelenés is. n (Tamás Angéla)
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Elköltözött a közjegyző!

Dr. Toldi Judit közjegyző új irodájának címe:
1221 Bp., Mária Terézia u. 70. fszt. 2.
(Kossuth Lajos u. 85.)
Bejárat mindkét utcáról!

Elérhetőségek:

Tel.: 229-2452, 315-2866

Email: budafokiroda1@kozjegyzo.hu
www.budafok-kozjegyzo.hu
Nyitvatartás:

H-P 8-12 és 13-18 óráig

Városházi Híradó

Apróhirdetés

Hirdetésfelvétel

Apróhirdetés-felvétel:

Médiapartner: Sales Bt.

GYORSNYOMDA,
PROMONTOR UDVAR

Megjelenési lehetőségekkel
kapcsolatban kérje tanácsadó
kollégáink segítségét!
Telefon: 06-20/9589-700,
e-mail: office@keruletilapok.hu

1221 Budapest,
Kossuth. L. u. 25–29.

szolgáltatás 
Szobafestést, csempézést, kőműves
munkát, kisebb javításokat is vállalok.
Tel: 06-30/9750-053
Autófelvásárlás azonnali készpénzfizetéssel, állapottól függetlenül 0-17 éves
korig. Kérésére házhoz megyünk. Tel:
06-30/6821-390
Szobafestés - mázolás lakótelepi lakások, lakóházak, újépítésű házak
teljeskörű festése, kisebb munkák, javítások, tisztasági festés, SOS gyorsmunka, megbízható garanciális munka. Hívjon bizalommal: Pálffi Zoltán
06-30/452-9812

MOGYORÓSI
Vízvezeték-szerelő
Bojlerjavítás, csere, vízkőtelenítés.
Mindenféle vízvezeték-szerelési
munka gyors elvégzése!
Tel.: 207-2928, 06 20/911-2679

Konténeres sittszállítás, sóder, termőföld, zöldhulladék. Tel: 06-20/4646-233
Gyógypedikűrös házhoz megy, 18
éves tapasztalattal, tyúkszem, benőtt
köröm, esztétikai pedikűr, kedvező ár.
0670/308-7107 Lukácsné Erika
régiség 
STUDIO ANTIKVÁRIUM díjmentes kiszállással és azonnali elszállítással, készpénzért vásárol régi és új könyveket,
teljes könyvtárakat, térképeket, metszeteket, kéziratokat, képes levelezőlapokat, festményeket, porcelánokat,
egyéb régiségeket, teljes hagyatékot.
Tel: 06(1)312-62-94; 06-30-941-2484.

állás 
Műanyagfeldolgozó üzembe férfi szakmunkást, gépkezelőt, betanított munkást
felveszünk. Kimagasló kereseti lehetőségek. E-mail: recyclen@recyclen.hu, Tel.:
06-12075389, Bp. XXII. ker. Ipari Park
XI. kerületi Általános Iskola 6 órás délelőtti
portást és 8 órás délelőtti takarítót keres.
Érdeklődni 204-1201 telefonszámon lehet.
Épületburkoló szakmunkást fő vagy másodállásba felveszek. Tel: 06-30/975-0053
életjáradék 
Tisztelt Hölgyem/Uram! Fiatal pár idős
hölggyel, úrral életjáradéki, vagy eltartási szerződést kötne. Hívjon minket bizalommal! 06-30/562-8725

Felhívás

Tiszta, virágos kerületért díj
A cím azon természetes vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: személyek) részére adományozható, akik a kerület tisztaságának megőrzése, környezetünk szépítése és
egészségesebbé tétele érdekében kiemelkedő tevékenységet végeztek.
A díj az alábbi kategóriákban nyerhető el:
a. családi ház és környezete,
b. utca, utcarész, lakótelepek, társasházak kisebb-nagyobb
egysége,
c. balkonok, erkélyek,
d. intézmények, vállalatok, egyházak,
e. önkormányzati fenntartású intézmények.
Az a)–d) kategóriákban az első három helyezett, az e) kategóriában egy helyezett kaphat díjat. Kerületünk polgármestere a Kerület napja (június 21.) alkalmából rendezett ünnepségen adja át a díjat.
Az írásos javaslatokat a formanyomtatványon (letölthető:
www.budafokteteny.hu) legkésőbb 2021. május 31-ig kérjük
eljuttatni a polgármesterhez.

Postacím: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármesteri Kabinet, 1221 Budapest, Városház tér 11. A borítékra, kérjük, írják rá:
Javaslat „Tiszta, virágos kerületért díjra”. A koronavírus-járványhelyzetre tekintettel lehetőség van a pályázatok elektronikus úton történő benyújtására is. Ebben
az esetben az adatlapot és a fotódokumentációt (maximum 4K 4096 × 1716 pixel 300dpi felbontásban, .jpg,
jpeg formátumban, maximum 5 MB méretben) kérjük a
zoldkert@bp22.hu e-mail címre legyenek szívesek a fent
megadott határidőig elküldeni.
Azon pályázókkal, akik nem tudnak fotódokumentációt készíteni és ezt a beküldött adatlapon jelzik, felvesszük a kapcsolatot a további teendők egyeztetése céljából.

Meghívó
A Nagytétényi Polgári Kör elnöksége értesíti tagjait, hogy 2021. május 21-én, pénteken 18.00 órakor,
határozatképtelenség esetén 2021. május 28-án 18:00 órakor az aktuális járványügyi szabályok betartásával

a Szelmann-ház udvarán tartja
évi rendes KÖZGYŰLÉSÉT
Helye: Szelmann-ház (1225 Budapest, Nagytétényi út 306.)
Napirend:
1.) 2020. évi elnöki beszámoló
2.) Számvizsgáló Bizottság beszámolója
3.) 2020. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása
4.) 2021. évi költségvetés tervezetének elfogadása
5.) Etikai Bizottság beszámolója
6.) Egyebek
A hatályos alapszabály X.4. pontja ételmében a közgyűlés nyilvános.
Az alapszabály X.5. pontja előírja, hogy a közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül
a tagok és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend ki-

egészítését kérhetik, a kiegészítés indoklásával. A Szelmannházban a meghívót 2021. május 10-én tesszük közzé, a 3 napos határidő ettől kezdődően számítható, így az esetleges
javaslatokat 2021. május 14-ig kell megtenni. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül, május
16-ig dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja
vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás
esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal, azaz a Szelmann-házban 2021.
május 18-ig közzéteszi.
A tagság megjelenésére feltétlen számítunk.
Nagytétény, 2021. 05. 08.
Üdvözlettel: László Istvánné elnök

Felhívás

Idén is sportösztöndíjat hirdet
a Polgármesteri Hivatal
Budafok-Tétény önkormányzata minden évben meghirdeti a Vitéz Pokorny
Endre sportösztöndíjat, amelynek célja, hogy segítse a fiatal sportolók felkészülését és versenyeztetését.
A hivatal Humánszolgáltatási Irodája
várja azon fiatal sportolók jelentkezését, akik kiemelkedő teljesítményt értek el a sport területén. Az ösztöndíj egy
tanévre bruttó 600 000 Ft/fő. Az ösztöndíjra jelentkezni a pályázati kiírás mellékletét képező adatlap benyújtásával lehet. A 18 év alatti sportolók esetében a

benyújtáshoz a törvényes képviselő aláírása is szükséges. Benyújtási határidő: 2021. június 30. A részletes pályázati kiírás és a jelentkezési adatlap a
budafokteteny.hu oldalon érhető el. Az
ösztöndíjjal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a pinterj@bp22.hu
e-mail címen.

A Szomszédok Piacának
piacfelügyelőjét
a 06-20/224-3657-es
telefonszámon lehet elérni.
www.szomszedokpiaca.hu
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SPORT

 Városházi Híradó

Két héten belül feláll az új stáb
Augusztus elsején játssza első bajnokiját az NB II-ben a BMTE focicsapata
A Budafoki MTE immáron NB II-es labdarúgócsapata június 14-én kezdi meg
a felkészülést az új évadra. A héthetesre tervezett felkészülési programban
két edzőtábor is szerepel. Az első bajnoki mérkőzésünket augusztus 1-jén,
vasárnap játsszuk a másodosztályban.
Addigra meglesz az új vezetőedző és
a stábja, Oláh Lóránt sportigazgató tíz
napon belülre ígéri az új edzői csapat
felállását.
csapat pénteken tartotta meg az
levezető jellegű edzését,
amivel hivatalosan is befejeződött a
2020–2021-es szezon – a klub 75 év
után első NB I-es idénye. Jelen pillanatban hivatalosan még Pacsi Bálint a
csapat vezetőedzője, és az sem biztos,
hogy nem ő lesz az NB II-ben.
– Intenzív tárgyalásokat folytatunk
a jelöltekkel, napokon belül meglesz az
új edző, de egyelőre nem tudok konkrétumot mondani – jelezte Oláh Lóránt
sportigazgató. – Pacsi Bálint személyéről sincs még döntés. Ami biztos, hogy
május 14-én kezdődik a felkészülés, addigra az új stábnak felkészültnek kell
lennie az új feladatok megoldására.
Pacsit felkapta mostanában a média, egy nagy port felvert podcast beszélgetése volt a 24.hu honlapon. Mindenki csak azon csámcsogott, hogy a
fiatal szakember három csapat kiesésében – Diósgyőr, Kazincbarcika, Budafok – is szerepet játszott, de hát ez erős
csúsztatás.
– Már csak azért is, mert nálunk akkor váltotta Czizmadia Csaba vezetőedzőt, amikor a csapat már matematikailag is kiesett, és két héttel korábban
került hozzánk az edzői stábba pályaedzőként, tehát semmi köze nem volt
a mi búcsúnkhoz – pontosított a sportigazgató. – Ami a folytatást illeti, nekünk nem fog gondot okozni, hogy az
NB II-ben nem lehet légiósokat alkal-

Autolsó,

mazni, mert eddig is kizárólag magyar
játékosokkal építkeztünk, a Pakssal
együtt egyetlenként az élvonal mezőnyében.
Ennél viszont nagyobb baj, hogy
a kölcsönkapott játékosok szinte biztos, hogy visszatérnek az anyaegyesületükbe. Bese Balázs, Huszti András,
Skribek Alen, Csonka András, Zsóri
Dániel, Zeke Márió, hosszú a kölcsönből visszatérők listája.
Oláh Lóránt arról is beszélt, milyen
okai voltak annak, hogy a csapat nem
tudott gyökeret verni az NB I-ben.
– Két töréspont is volt a bajnokság
közben, ezek döntő jelentőségűnek bizonyultak. Az első novemberben történt, a remek rajtot követően. Miután
a mezőnyben elsőként sportszerűek voltunk, és elfogadtuk a Budapest
Honvéd halasztási kérelmét, minket
is elért a koronavírus-járvány. Többen megbetegedtek a kulcsjátékosaink közül, és edzőmérkőzéseink maradtak el. Nem akartunk panaszkodni,
de tény, hogy attól kezdve a téli szünetig nem tudtunk mérkőzést nyerni.
A másik törés azok után következett

be, hogy január–február fordulóján
megint sikerült győzelmeket aratnunk, pontokat szereznünk. Márciusban ismét ránk tört a vírus, többször
is megtörtént, hogy csak tizenketten
tudtak edzeni. Nélkülöznünk kellett
U21-es válogatottjainkat is, akik ráadásul súlyos kudarcélménnyel tértek
vissza az Európa-bajnokságról. Nagyjából húsz újonccal vágtunk neki az
NB I-nek, ami szakmailag talán felelőtlennek tűnhet, de egy klub életében
a gazdasági szempontok is fontos szerepet játszanak, ennyire futotta a büdzsénkből.
– Hogyan tovább az NB II-ben?
– Amikor néhány éve elkészítettünk
egy tervet, mostanra szerettünk volna
NB II-es élcsapattá érni. Csakhogy némileg önmagunkat is meglepve megelőztük a tervet, és megmutattuk magunkat a legmagasabb hazai szinten.
Azzal, hogy rengeteg újoncnak és fiatalnak adtunk lehetőséget, a legfontosabb célunk megvalósult: értéket teremtettünk a magyar labdarúgásnak.
Ezt az utat akarjuk folytatni a másodosztályban is. n (Ch. Gáll András)

Túl a tervezésen, forrásokra várva
Jövőre kezdődhet el a budafoki kosárlabda- és tornacsarnok építkezése
Január végén beszámolt a Városházi
Híradó arról, hogy tornacsarnok épül a
Budai Nagy Antal Gimnázium és a Kolonics György Általános Iskola közötti területen. Négy hónap telt el cikkünk
megjelenése óta, kíváncsiak voltunk,
hol tartanak a munkálatok. Felhívtuk a
projekt koordinátorát, Jurás László önkormányzati képviselőt, az Ipartestület
elnökét.
lapvetően a kosárlabda sportág igé-

Anyeire tervezik a csarnokot, amely

azért lényegesen nagyobb lesz, mint
egy hagyományos tornaterem. Úgy
kell elképzelni, hogy kétszer akkora,
hiszen két kosárlabdapálya fér el rajta,
ebből adódóan 34x34 méteres csarnoktérről beszélünk. Emellett persze tornacsarnok is lesz, vagy akár még ren-

dezvényhelyszín is lehet, mivel ekkora
méretű terem nagyon kevés van a kerületben. És hogyha figyelembe vesszük
a szomszédos Budai Nagy Antal Gimnázium, a Kolonics iskola vagy éppen
az óvoda igényeit, akkor még nagyon
sok mindenre lehet majd használni. 1500 és 1600 négyzetméter között
lesz az épület teljes alapterülete, ebből
1100 négyzetméter maga a csarnoktér,
a többi a kiszolgálóhelyiségeké.
Az MCXVI Építészműterem Kft. által tervezett csarnok a tetőszerkezet teraszosságával is alkalmazkodik a környezethez. Az épület energetikai rendszere
igazi kuriózum lesz, napelemekkel a tetőn, ebből a szempontból is kedvező a
tetőszerkezet ferde hajlásszöge. Az épület világítása és erősáramú rendszerei
nulla forintból fognak működni, távhőt

Városházi Híradó
budafok-tétény

használnak az épület fűtésére, ami szintén környezetbarát megoldás, és zöldtető kialakítására is mód nyílik.
– Már elkészültek a végleges tervrajzok, most vagyunk az engedélyeztetési
folyamat közben – tájékoztatta lapunkat
Jurás László, aki összefogja az egész
projektet. – Sajnos a TAO-támogatásra
nem tudunk számítani úgy, ahogy terveztük, mivel a koronavírus-járvány miatt a kormány takarékoskodni kényszerült, új beruházásra nem lehet fordítani
a társasági adókedvezményből érkező
pénzeket, és működési költségek fedezésére is csak az addigi keret felét. Ez
érzékenyen érinti a sportegyesületeket,
és a mi projektünket is. Így most más lehetőségek után kell néznünk. Konkrétumokat még nem említenék, de intenzív
lobbitevékenységet folytatunk.
Mindez a tornacsarnok felépítésének eredeti költségvetését nem érinti, a
remények szerint nem kell megnyirbálni a büdzsét.
– Még nem merem megjósolni, sikerül-e összegyűjtenünk a hiányzó ös�szeget, de optimista vagyok – folytatta
a projektvezető. – Számítunk a kerület segítségére is. A konkrét kivitelezés kezdete attól is függ, hogy célt ér-e
a lobbizás. Nekem az a vágyam, hogy a
csarnok kivitelezése az én képviselői ciklusomon belül megoldódjon, 2024 szeptemberére legkésőbb adják át a létesítményt. Azt jelenti, hogy legkésőbb 2022
szeptemberében el kellene kezdődnie az
építkezésnek. n (Ch. Gáll András)

Két budafókás az úszó Eb-n
Zombori Gábor és Márton Richárd is a versenyzők között
Két budafókás úszó képviseli kerületünket a hétfőn elkezdődött Európabajnokságon a Duna Arénában: a junior
világbajnok Zombori Gábor és Márton
Richárd.
a már hihetetlen, de ötéves korá-

Mban háromszor fordították vissza

a szülei az uszodából sírva menekülő
Zombori Gábort, aki 2019-ben a 400
gyorson junior világbajnok lett a Duna
Arénában. A Budafóka úszóműhelyének büszkesége, Horváth Tamás tanítványa most az első nagymedencés Európa-bajnokságára készül, alig néhány
nappal azok után, hogy hazaérkezett a
válogatott versenyzők tenerifei edzőtáborából.
„Kőkemény edzőtábor van mögöttem, ami számomra napi hatórás medencés és szárazföldi munkából, olykor pedig még egy kis túlórázásból is
állt – mondta a 18 esztendős Zombori
Gábor, aki a 400 mellett a 200 gyorson,
valamint a 4x200 méteres váltóban is
ott lesz a rajtnál, ráadást pedig az úgynevezett mix vegyesváltó jelenti. – Nehéz megjósolni, hogy a röpke ötnapos
rákönnyítés után most mit tudok kihozni magamból a 400-on, de egy 3:50
perc körüli időnek azért össze kellene
jönnie. Jelenlegi felkészültségi állapotomban a 3:46 körüli egyéni csúcsomat
aligha fogom tudni megközelíteni, de
nem is baj, mert a csúcsformámat a tokiói olimpiára időzítem. Úgymond menetből vesszük az Eb-t, de azért szeretnék kitenni magamért. Nem először
fordul elő , hogy a legjobb számom-

ban már az úszóversenyek első napján
vizsgáznom kell, ezért is kezdtem hozzá már korábban a mentális felhangolódásomhoz. Bízom abban, hogy ezek
után már hétfőn jól fogok teljesíteni.”
A tenerifei edzőtáborban Zombori
Gábor többször is ugyanabban a medencében és ugyanakkor gyűjtötte a kilométereket, mint az olimpiai – előtte
meg Eb- – győzelemre készülő Milák
Kristóf, valamint a világcsúcstartó két
edzőtársa, a szintén budafókás Márton
Richárd és Biczó Bence.
„Nemcsak együtt gyűrtük le a hos�szokat, hanem olykor még versenyeztünk is egyet-kettőt Kristóffal. Egész jó
kis csatákat vívtunk, többnyire ő volt
a gyorsabb, néhányszor viszont én értem elsőként a falhoz. Hogy ki és hányszor volt jobb és milyen idővel, azt
nem árulhatom el, mert műhelytitkokat nem illik megosztani. A lényeg inkább az, hogy gyönyörű helyen, kiváló körülmények között készülhettünk
fel az olimpiai megmérettetésre, ami
számomra eddigi sportpályafutásom
legnagyobb kihívását jelenti. Kristóf
mellett edzeni hatalmas élmény volt,
ő extraklasszis, nem is egy győzelmet
várok tőle a Duna Arénában.”
Sajnos jó volt Gábor megérzése,
mert hétfőn nem tudta megközelíteni
legjobbját a 400 méter gyorson, és a tizenkettedik idővel nem jutott döntőbe.
Zombori mellett Márton Ricsi képviseli a budafoki klubot az Eb-n, a 21
éves úszó ezúttal 50 és 100 méter pillangón indul, ő csütörtökön kezdi meg
szereplését. n (Ch. Gáll András)

Újraindul a babaúszás

Az előzetes felmérések szerint a Bébiúszás-oktatók Első Országos Egyesülete úgy döntött, hogy a megfelelő biztonsági intézkedések betartása mellett május 22-én ismételten elindítja babaúszás foglalkozásait a budatétényi Hajós Alfréd Tanuszodában. Az intézkedésekről, teendőkről, online időpontfoglalásról és a gyakori kérdésekről a http://
babamamauszas.hu/biztonsagi-eloirasok-es-teendok linken lehet tájékozódni. Az órákra
előzetes online regisztráció szükséges, amit a Bébiúszás-oktatók Első Országos Egyesülete honlapján lehet megtenni. További információk kaphatók a tanfolyamokról az info@
babamamauszas.hu e-mail címen is. n (vh)
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